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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
Frank Dijkstra, penningmeester
Thea Baltussen, bestuurslid
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STICHTING JUTTERSGELUK
Stichting Juttersgeluk (ANBI) is een sociale onderneming waar op innovatieve wijze unieke
producten van op het strand gejutte grondstoffen worden gemaakt. Met de verkoop en
middels evenementen verbinden wij en vragen wij aandacht voor zowel de plastic soep als het
belang van een inclusieve samenleving.

Missie
Juttersgeluk is een waardevolle leer- en werkplaats waar we samen de kansen die de zee en het
strand ons bieden, ontdekken en benutten. Dit uit zich niet alleen in de verrassende producten
die we van het gevonden materiaal maken, maar ook in de talenten die we (her)ontdekken.
Onze eigenwaarde en voldoening groeien waardoor we met meer vertrouwen kijken naar onze
persoonlijke mogelijkheden voor de toekomst.

Visie
Juttersgeluk streeft naar een inclusieve samenleving waar iedereen meetelt. Samenwerken aan
een circulaire economie, door middel van bewustwording, het reduceren van afval en de
ecologische voetafdruk; en natuurlijk een schone oceaan, is wat ons drijft.

Organisatie
Juttersgeluk geeft invulling aan de missie en visie door een uniek en gevarieerd dagprogramma te
bieden waarmee deelnemers samen met vrijwilligers werken aan de volgende persoonlijke
doelstellingen:
1. (Arbeids)ritme opbouwen
2. Versterken van eigenwaarde en zelfredzaamheid
3. Maatschappelijke participatie en samenwerken
4. Ontplooien van eigen talenten
5. Bewegen en gezonder leven
6. Verkleinen van gevoel van eenzaamheid
Omdat de werkzaamheden bij Juttersgeluk zo verschillend zijn, streven we naar een zo groot
mogelijke diversiteit van mensen. Wij geloven dat de diversiteit van de groep ten dienste staat
van de versterking van ieders individuele kracht.
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Doelgroepen
Bij Juttersgeluk is iedereen welkom. Respect voor elkaar en de natuur is wat ons verbindt. Wij
werken niet diagnosegericht en plaatsen mensen niet in een 'hokje', maar werken samen aan
een gemeenschappelijk doel waaraan een ieder op zijn eigen wijze kan bijdragen. De meeste
mensen die bij ons komen, hebben een (tijdelijke) afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Dit
kan voortkomen uit een (licht verstandelijke) beperking, een GGZ- achtergrond,
verslavingsproblematiek, geheugenproblemen of een andere reden waardoor iemand het
contact met het reguliere werk heeft verloren. Ook stagiaires uit het speciaal voortgezet
onderwijs met uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding, vinden bij ons een leerwerkplek.
Sinds vorig jaar zijn we een erkend leerwerkbedrijf. Het is onze doelstelling om mensen, indien
mogelijk, terug te laten keren in of toe te leiden naar het reguliere arbeidscircuit. Juttersgeluk
voldoet op een unieke manier aan een behoefte.

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
2018 bezochten we 27 Nederlandse kustgemeenten en deden meer dan 850 deelnemers mee.
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 2018 hebben we een systeem
ontwikkeld om op innovatieve manieren beachplastics kunnen recyclen.
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4. Productie draaien in zorg-atelier
De deelnemers maken onder begeleiding de producten in oplage. De technieken zijn eenvoudig en
ook voor minder handvaardige mensen aan te leren. We hebben inmiddels een vaste collectie voor
verkoop en/of bestellingen op maat.
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 op 6 verschillende plekken in de regio.
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.
Sinds 1 januari 2018 is Juttersgeluk WMO-partner van de gemeenten Velsen, Beverwijk en
Heemskerk voor arbeidsmatige- en recreatieve dagbesteding. En algemene voorzieing van
gemeente Bloemendaal, Haarlem en Zandvoort.
Begeleiders
Om aan onze doelstelling invulling te geven, werken we met een enthousiaste groep vaste
vrijwilligers die werken vanuit onze missie. Naast de directeur, werkte het gehele jaar 2018 een
beroepskracht als locatiemanager, drie dagen per week met de groep medewerkers. Daarnaast was
in 2018 een freelance adviseur zorg verbonden aan de organisatie voor een beperkt aantal uur per
week.
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 2018
-

Bestuur
6 bestuursvergaderingen

-

Atelier open:
155 dagen
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-

Activiteiten atelier:
er is vooral gewerkt aan standaardisatie van de producten van de vaste collectie.

-

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

-

Medewerkers (deelenemers en vrijwilligers):
Einde van het jaar gemiddeld 30 per week.

Financiële verantwoording
Het financieel overzicht over 2018 is als apart document op te vragen via info@juttersgeluk.nl
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