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ANBI
Stichting Juttersgeluk is door de overheid erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit
betekent dat bedrijven en particulieren belastingvrij kunnen schenken. Door onze ANBI status ziet
de overheid erop toe dat financiële middelen of schenkingen uitsluitend besteed worden om de
doelstellingen na te streven die in de statuten zijn opgenomen.
Doelstelling
Stichting Juttersgeluk heeft ten doel het bevorderen van de participatie in de samenleving van
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking, door middel van strand en
duinonderhoud of andere activiteiten, waarmee zij een positieve bijdrage leveren aan een
duurzaam leefmilieu in het kustgebied van Nederland.
Algemene gegevens
naam:

Stichting Juttersgeluk

fiscaalnummer:

RSIN8550.13.850

adres:

Tetterodeweg 27a, 2051 EG Overveen

telefoon:

06 577 34 209

e-mailadres:

info@juttersgeluk.nl

Dagelijkse leiding
Suzanne Klaassen is initiatiefneemster en in de functie van directeur verantwoordelijk voor de
dagelijkse leiding van Stichting Juttersgeluk.
Het bestuur houdt toezicht op de organisatie en bestaat uit vier personen:
Martijn Arnoldus, voorzitter
Pieta Booy, secretaris
Bertie Roffel, penningmeester
Thea Baltussen, bestuurslid
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STICHTING JUTTERSGELUK
Juttersgeluk streeft ernaar een sociale onderneming te zijn waar mensen die minder goed
meekomen in de maatschappij werken aan een duurzame toekomst voor zichzelf en voor anderen.
Door op het strand aangespoeld en achtergelaten afval op te rapen en te (her)gebruiken, creëren we
waarde en waardering voor de mens en een schone omgeving.
Missie
Een schonere kustlijn en een beter welzijn van onze deelnemers. Zij participeren in de samenleving
door met strand- en duinonderhoud een positieve bijdrage te leveren aan een duurzaam leefmilieu
in het kustgebied van Nederland.
Visie
Juttersgeluk is ontstaan vanuit de visie dat iedereen een bijdrage kan leveren aan een beter
leefmilieu voor zichzelf en voor anderen. Strandjutten is een laagdrempelige manier om
maatschappelijk actief te zijn. Het is niet alleen zinvol voor het milieu, het geeft mensen meer
zelfvertrouwen en eigenwaarde.
Doelgroepen
•

Mensen met een (licht) verstandelijke of psychische beperking die een beroep kunnen
doen op een voorziening WMO, WLZ, PGB.

•

Mensen die door een burn-out of andere redenen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben
(bijv. tweede spoor trajecten).

•

Vitale ouderen met beginnende geheugenproblemen (bijv. Alzheimer)

•

Vrijwilligers met sociale vaardigheden die het belangrijk vinden dat het strand schoon is.

Strategie
Op verschillende niveaus werken we aan onze missie:
1. Expedities organiseren
We gaan twee tot drie keer per week het strand op om afval op te rapen. Het strand wordt schoner
waardoor we het belangrijke leefmilieu voor mens en dier beschermen. Incidenteel organiseren we
evenementen, zoals verjaardagspartijtjes of bedrijfsuitjes.
Eén keer per jaar organiseren we in samenwerking met KIMO Nederland België Expeditie
Juttersgeluk in de vorm van een estafette. In 2017 bezochten we 27 Nederlandse kustgemeenten en
deden meer dan 850 deelnemers mee.
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2. Grondstof verzamelen
We werken vanuit het atelier in Overveen en jutten niet alleen met onze (steeds groter wordende
groep) deelnemers en vrijwilligers. We stimuleren ook andere strandbezoekers afval op te rapen. In
samenwerking met de Gemeente Bloemendaal zijn in de ’Doe Mee, Verlos de Zee’-jutbakken
geplaatst waarmee we wandelaars en surfers oproepen afval hierin te deponeren. In samenwerking
met de Reddingsbrigade Bloemendaal legen we de jutbakken. Het bruikbare materiaal nemen we
mee naar het atelier. Afval voeren we gescheiden af. We beraden ons op een bewustwordingsactie
in de zomer. We hebben instructies gemaakt voor het sorteren en schoonmaken van de materialen.
3. Producten ontwikkelen
Van touw en plastic ontwikkelen we op een innovatieve en ambachtelijke manier nieuwe
gebruiksvoorwerpen, interieur accessoires, sierraden en kunst. In 2017 hebben we research gedaan
hoe we op innovatieve manieren beachplastics kunnen recyclen.
4. Productie draaien in zorg-atelier
De deelnemers maken onder begeleiding de producten in oplage. De technieken zijn eenvoudig en
ook voor de mensen met een beperking aan te leren. We werken toe naar een vaste collectie voor
verkoop en/of bestellingen op maat. We hebben een start gemaakt met werkbeschrijvingen per
artikel.
5. Marketing en verkoop
Onze activiteiten en producten brengen we onder de aandacht van het publiek. We organiseren
workshops voor bedrijven en scholen, nemen deel aan markten en duurzaamheids evenementen.
Inmiddels worden de artikelen verkocht in 3 winkels en via de webshop van Juttersgeluk.
Organisatie
Stichting Juttersgeluk is een kleine organisatie. Beslissingen kunnen we snel nemen en we gaan
flexibel om met vragen van deelnemers en hun familie. Wij werken met een kleine groep, hierdoor is
er veel ruimte voor persoonlijk contact. Ons doel is dat deelnemers maximaal maatschappelijk
kunnen participeren en hierbij op een persoonlijke manier begeleid worden.
In 2017 is een profesionaliseringsslag ingezet, we hebben het aanbestedingstraject doorlopen en in
december het ISO-certificaat behaald. Sinds 1 januari is Juttersgeluk partner van de gemeenten
Velsen, Beverwijk en Heemskerk voor arbeidsmatige- en recreatieve dagbesteding. Voor dagopvang
is Juttersgeluk partner van gemeente Haarlem en Zandvoort.
Begeleiders
Om aan onze doelstelling invulling te geven, werken we met een enthousiaste groep vaste
vrijwilligers die werken vanuit onze missie. Vanaf februari 2017 werkt een beroepskracht als
activiteitenbegeleider twee dagen per week op de groep. Daarnaast is vanaf mei 2017 voor één dag
in de week een freelance adviseur zorg actief bij Juttersgeluk.
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Beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen geen financiële (of andere vorm van) vergoeding voor hun werkzaamheden.
De directeur (dagelijks leidinggevende), freelance zorgadviseur en de activitetenbegeleidster zullen
door de Stichting Juttersgeluk (in dienstverband of mbv opdrachtbrief) beloond worden volgens de
maatstaven van de CAO Gehandicaptenzorg. De vrijwilligers waarderen we op diverse manieren
voor hun inzet bij Juttersgeluk. Dit staat beschreven in het vrijwilligersbeleid.
Gerealiseerde activiteiten 2017
-

Bestuur
6 bestuursvergaderingen
Fondsenwerving
Directiestatuten

-

Atelier open:
155 dagen

-

Activiteiten atelier:
er is vooral veel geëxperimenteerd met de ontwikkeling van diverse producten. Een vaste
collectie beginnen we te ontwikkelen.

-

Expeditie Juttersgeluk
in 27 gemeenten met rium 850 deelnemers. Groot mediabereik.

-

Vrijwilligers:
4 bestuursleden, 17 in totaal actief in het atelier en 4 vrijwilligers voor organisatie expeditie.

-

Deelnemers dagbesteding:
8 deelnemers waarvan 4 tot 6 wekelijks actief.

-

Activiteiten strand ism gemeente Bloemendaal:
5 jutbakken Doe mee Verlos de zee die we in samenwerking met De Reddingsbrigade
legen (bruikbaar materiaal voor Juttersgeluk).
2x monitoring van zwerfafval op 50 x 50 meter strand in opdracht van de Green Deal
Schone Stranden.

-

Deelgenomen aan / aanwezig op de evenementen:
Kwartaal 1
5 februari: Geluksroute (lokatie atelier)
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10 maart: NL Doet > veel introducee-vrijwilligers en teambuilding
16 maart: Wel-Zijn markt Schalkwijk
24 maart: wereldburgerdag Sancta Maria (jutten met 250 scholieren)
Kwartaal 2
1 – 30 april: expeditie Juttersgeluk in 27 gemeenten
13 april: open atelier voor zorgorganisaties en verwijzers
13 juni: aanwezig bij Prokkeldag Hartekampgroep > prijswinnaar duurzaamheidsprokkel
22-25 juni: Surfana festival
25 juni: zomerfestival van de duinen NPZK
Kwartaal 3
4 juli: gesproken tijdens netwerkdiner ’De Blonde Tafel’
14 juli: Trashure Hunt zomerchallenge
13 augustus: zomermarkt San Blas
14 augustus: workshop bij Boskalis Beach Clean-up, etappe Wijk aan Zee
31 augustus: Schoonste strand verkiezing
1 september: mini Expositie Willem Rekvelt – Bloemenstroom
3 september: jaarmarkt Bloemendaal
4 september: Geluksroute Zandvoort, lokatie atelier
7 september: Schoonste strand verkiezing (netwerk Green Deal, Expeditie)
15 september: Keep it clean day
17 september: vrijwilligersmarkt Haarlem
17 september: Gistrantische schoonmaak, RapaNui, ByTheOceanWeUnite, Dopper
Kwartaal 4
1 oktober: Duurzaamheidsmarkt Haarlem, uitreiking Groene Lintje
24 oktober en 22 november: wijksafari – WMO / Sociale zaken gemeente Haarlem
8 november: week van de Respijtzorg (Tandem)
17 november: vrijwilligersfeest Bloemendaal
17 december: kerstmarkt NPZK
-

Workshops:
• 24 maart: wereldburgerdag Sancta Maria (jutten met 250 scholieren)
• 4 juli: gesproken tijdens netwerkdiner ’De Blonde
• 14 augustus: workshop bij Boskalis Beach Clean-up, etappe Wijk aan Zee
• najaar 2017 – lessenreeks plastic soep op Bloemendaalse Schoolvereniging

-

Georganiseerd voor/met vrijwilligers:
4x per jaar is een inspirerende bijeenkomst georganiseerd voor de vrijwilligers
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-

Aantal verkooppunten:
In 2017 zijn onze artikelen te koop via 6 verkooppunten (5 winkels en de webshop).

-

Inzet media:
Eigen mediakanalen:
nieuwsbrief, website, facebook, twitter, instagram
Gegenereerde publiciteit, met name naar aanleiding van de Expeditie is groot.
Supporter van Schoon video portret, groot online bereik.

-

Onderscheidingen:
Op de Duurzaamheidsmarkt die plaatsvond op 1 oktober werd Juttersgeluk onderscheiden
door GROENLINKS Haarlem met het Groene Lintje 2017.

Financiële verantwoording
Het financieel overzicht over 2017 is als apart document op te vragen via info@juttersgeluk.nl
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