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1.Inleiding 
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting de Magische Poort voor kinderen het actuele beleid 
vast. Het beleidsplan vermeldt het te voeren beleid voor de periode 1 januari 2020 tot 31 december 2020.  

Voor ieder opgroeiend kind is het gezond en waardevol als het de toekomst optimistisch tegemoet kan zien en zo 
min mogelijk belast wordt met de (materiële) zorgen van hun ouders. Voor veel kinderen ziet de werkelijkheid er 
echter anders uit. Ze ervaren, vaak al op jonge leeftijd, dat hun wereld en mogelijkheden beperkt zijn. In plaats 
van kinderlijke onbevangenheid worden ze geconfronteerd met de dagelijkse materiële zorgen van het gezin 
waarin ze opgroeien. 

2.Missie 
Een bijdrage leveren aan het vergroten van het welzijn en het levensplezier van kinderen die in armoede 
opgroeien in de stad Groningen, zodat de verhouding tussen draaglast en draagkracht in een evenwichtige balans 
komt, wat ten goede komt aan hun groei en ontwikkeling. 

 

Dit kan door: 

 

 Het aanbieden van maandelijkse activiteiten die de eigenwaarde en zelfredzaamheid van kinderen kan 
vergroten. 

 Het organiseren van rustgevende activiteiten die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de 
ontwikkeling, groei en veerkracht van kinderen. 

 In een veilige omgeving kinderen kennis laten maken met yoga, theater, creatief mediteren, tekenen, 
zingen, dansen en muziek maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

Visie 
Elk kind verdient het om zorgeloos kind te kunnen zijn. Dit maakt kinderen weerbaar en sterk, voor nu en voor 
de toekomst.  

Wanneer horen, ruiken, voelen, proeven en tast op een rustige manier gestimuleerd worden is er de mogelijkheid 
voor een kind om zich breder, mooier en rustiger te ontplooien. Kinderen ontdekken de wereld door te zien, te 
ruiken, te proeven en te voelen. Ze staan nog open voor alle indrukken die ze via hun zintuigen binnenkrijgen. 
Veel tv kijken of op de tablet maakt moe en onrustig. De ogen worden gebruikt, alle andere zintuigen niet of 
nauwelijks. 

Waar wij in geloven is dat ook kinderen in armoede onbezorgd recht hebben om te dromen. 

3.Doelstellingen 
De stichting heeft als doel het organiseren van evenementen, cursussen, clinics, workshops etc voor kinderen die 
opgroeien onder moeilijke omstandigheden en waarin de ouders het niet breed hebben. 

De stichting heeft als  doel bij te dragen aan het welzijn van kinderen die in armoede opgroeien in de stad 
Groningen. Kinderen die opgroeien in armoede worden met veel problemen geconfronteerd. Als stichting 
kunnen wij deze problemen niet wegnemen. Wel kan de stichting deze kinderen helpen hun draagkracht te 
vergroten en hun leven te veraangenamen. Dat geeft ze meer grip op, en balans in hun bestaan.  

 

4.Maatschappelijk belang 
De activiteiten die de stichting uitvoert en de diensten zie zij levert dienen op meerdere vlakken het 
maatschappelijke belang. 

Het dient het belang van de betrokken kinderen voor wie de activiteiten worden georganiseerd. Zij kunnen in een 
veilige omgeving meedoen, nieuwe vaardigheden leren, groeien en tot rust komen, sociale en emotionele 
intelligentie versterken, innerlijke groei ervaren en kracht putten uit de activiteiten die een positieve impuls 
geven voor de toekomst. 

Ook zetten wij ons in om verbindingen te leggen met de ouders/verzorgers van de kinderen. We hebben de 
intentie om gezamenlijke activiteiten te ontplooien zoals het tekenen van mandala’s, mindfulness voor ouders en 
kinderen, klankschaal meditaties. 

De Stichting Magische Poort voor kinderen werkt nauw samen met het Cursus Centrum de Poort. De stichting 
zal zich vestigen in dit centrum van waar het haar activiteiten zal uitvoeren. Stichting De Poort is een 
cursuscentrum voor persoonlijke groei en is gehuisvest in een voormalig klooster. Het is een plek van 
gastvrijheid en eenvoud. Zoekers vinden er een gastvrij onthaal en kunnen rust en bezinning ervaren. Vaak een 
inspirerende ervaring, waar bezoekers iets van willen meenemen naar het eigen (innerlijke) leven. 

De Magische Poort voor kinderen gaat in de stad Groningen en provincie samenwerken met de voedselbank, 
gemeente, Quiet, Wij Teams, Humanitas, etc. Ten alle tijden is het stichtingsbelang leidend. Samenwerkingen 
moeten dit doel dan ook ten goede komen. 



 

 

5.BELEID 
De stichting verricht de volgende werkzaamheden: 

 

• Het inrichten en vormgeven van een geëigende interne en externe organisatie zodat vraagstukken over 
de wijze van besturen, arbeidsverhoudingen, samenwerkingsverbanden, vastleggen van structuur, 
processen en filosofie, als ook het aanboren van gerichte communicatie kanalen leiden tot een creatieve, 
solide en gezonde organisatie; 

• het samenstellen van gratis programma's/activiteiten gericht op de persoonlijke groei en welzijn van 
kinderen; 

• Het voeren van een geëigende administratie en beheer van benodigd instrumentarium; 
• Het werven van financiële middelen ten behoeve van het realiseren van de algemene doelstelling; 
• Het vergroten van de bekendheid van de Stichting middels het ontwikkelen en realiseren van 

marketingactiviteiten ten behoeve van zichtbaarheid; en het vergroten van de aandacht en publiciteit 
voor de toegevoegde waarde van spirituele ontwikkeling bij kinderen in Groningen en omstreken; 

• Het werven en samenwerking aangaan met inspirerende coaches en docenten om zo het aanbod 
beschikbaar te krijgen voor onze doelgroep kinderen; 

• Contact leggen en onderhouden met ketenpartners om op basis van behoefte en haalbaarheid ons 
dienstenaanbod passend te houden; 

• Samenwerking opzoeken en tot stand brengen met partner stichtingen/verenigingen/ gemeente/scholen 
om effectief kracht en kennis te bundelen om zo beter de doelgroep kinderen in armoede /eenzaamheid 
te kunnen bereiken. 

 

Trajecten 

Drie grote trajecten zullen in 2020 uitgevoerd worden.  

De drie grote trajecten zijn de Magische Dagen, de Magische Cursussen  en de Speciale Dagen. 

Traject 1: “Magische Dagen”. 
Stichting De Magische Poort heeft de intentie om 8 magische dagen te verzorgen in 2020. Deelname 
staat open voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar die opgroeien onder moeilijke 
omstandigheden en/ of omstandigheden waarin de ouders het niet breed hebben. Deelname is dan ook 
gratis. 

De Magische Dagen zijn erop gericht om kinderen een stimulerende, rijke omgeving te bieden waarin ze 
kunnen ontdekken, genieten, ontspannen, nieuwe begrippen leren kennen en nieuwe vaardigheden 
leren. 

Kinderen ontdekken de wereld door te zien, te horen, te ruiken, te proeven en te voelen.  
Wanneer horen, ruiken, voelen, proeven, tast en intuïtie op een rustige manier gestimuleerd worden is er 
de mogelijkheid voor een kind om zich breder, mooier en rustiger te ontplooien. Ons programma is gericht 
om kinderen geweldig te laten genieten van zintuigelijke spelletjes en rustgevende activiteiten. 

 
 
Traject 2: “Magische Cursussen”. 
In het jaar 2020 starten wij met een aantal gratis cursussen  waarbij de Magische Poort op een 
gestructureerde wijze, waar nodig is, de eigenwaarde en zelfredzaamheid van de kinderen  in een veilige 
omgeving probeert te vergroten waar ze nieuwe vaardigheden kunnen leren, groeien en tot rust komen en 
kracht putten uit de trajecten die een positieve impuls geven voor de toekomst. 



  

Cursus Mindfulness 
Kinderen leren om even op de pauze knop te drukken en met hun aandacht in het nu te zijn. Het leert 
ze de constante stroom van prikkels te stoppen, op adem te komen en te voelen wat ze nodig hebben. 
Voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar. 

Cursus Geweldloze communicatie 
Op een spelende wijze leren omgaan met je eigen emoties en de emoties van een ander. Het ontwikkelen 
van strategieën om dit te bewerkstelligen zijn hierin belangrijke aandachtspunten. Voor kinderen en 
jongeren t/m 17 jaar. 

Cursus Musical 
Kinderen door middel van oefeningen op het gebied van spel, beweging en improvisatie zichzelf leren te 
presenteren en te uiten. Lachen, creativiteit en plezier hebben zijn belangrijke uitgangspunten. Voor 
kinderen t/m 12 jaar. 

Atelier 
Kinderen kennis laten maken met een breed spectrum aan handvaardigheden. 
 

Traject 3: “Speciale Dagen”. 
Speciale dagen zoals: 

Paaseieren zoeken met de paashaas 

Workshop tekenen, beginnend met mandala’s inkleuren voor ouders en kinderen. Workshop gericht op 
dyslexie kinderen. Doel ontwikkeling van het beelddenken. 

 

6. Personeel en vrijwilligers 
De stichting streeft een hoge mate van professionalisering na in het inrichten en uitdragen van haar organisatie 
en haar programma aanbod. Om de continuïteit van de organisatie en kwaliteit van haar programma te kunnen 
waarborgen wil de stichting op termijn werken met een klein kernteam dat bekostigd zal worden door een kleine 
overhead van de inkomsten. 

Daarnaast zal ook veel werk worden uitgevoerd door enthousiaste professioneel denkende vrijwilligers. 



 

 

7. Financien 
Werving van gelden 

In het jaar 2020 zal de stichting op de volgende wijze inkomsten verwerven: 

• Aanschrijven van fondsen en subsidies 
• Donaties en giften particulier en zakelijk 
• Samenwerkingen met andere bedrijven en stichtingen 
• Gerichte marketingacties 

De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden 
ten behoeve van haar doelstelling. Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene 
werkzaamheden wordt begrepen: 

 vermogensbestanddelen voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit de doelstelling van de 
Stichting; 

 activa en voor de voorziene aanschaf van activa gehouden vermogensbestanddelen, voor zover de 
Stichting die activa redelijkerwijs nodig heeft ten behoeve van haar doelstelling. 

Begroting voor 2020 

Totale onkosten      Verwacht 
  € 24.740 

    

Magische dagen 
Aantal 
keer in 
2020 

Per keer Totaal 
€ 1.330 € 10.640 

Eten en drinken 8 
 €                           

180,00  
€ 1.440,00 

Programma-vergoeding 
coaches/docenten/vrijwilligers 

8 
 €                          

450,00  
€ 3.600,00 

Inkopen workshop materiaal 8 
 €                           

100,00  
€ 800,00 

Huur ruimtes  8 
 €                           

300,00  
€ 2.400,00 

Marketing en PR 8 
 €                           

150,00  
€ 1.200,00 

Decoraties 8 
 €                             

50,00  
€ 400,00 

Onverwacht 8 
 €                           

100,00  
€ 800,00 

  
   

    

Cursus Mindfulness voor kinderen 
Aantal 
keer in 
2020 

Per keer Totaal 
€ 1.220 € 4.880 

Cursus Mindfulness voor kinderen- duur 8 weken 
per cursus a 45 minuten 

   

Huur ruimtes  4 
 €                           

320,00  
€ 1.280,00 

Marketing en PR 4 
 €                          

250,00  
€ 1.000,00 

Onvoorzien 4 
 €                           

100,00  
€ 400,00 

Programma-vergoeding 
coaches/docenten/vrijwilligers 

4 
 €                          

550,00  
€ 2.200,00 

 
 

   



 
  

Geweldloze communicatie voor kinderen 
Aantal 
keer in 
2020 

Per keer Totaal 
€ 1.550 € 3.100 

Cursus Geweldloze Communicatie voor kinderen- 
duur 8 weken per cursus a 90 minuten 

   

Huur ruimtes  2 
 €                          

450,00  
€ 900,00 

Marketing en PR 2 
 €                          

250,00  
€ 500,00 

Onvoorzien 2 
 €                           

100,00  
€ 200,00 

Programma-vergoeding 
coaches/docenten/vrijwilligers 

2 
 €                           

750,00  
€ 1.500,00 

    

    

Attelier 
Aantal 
keer in 
2020 

Per keer Totaal 
€ 1.425 € 2.850 

Cursus knutselen voor kinderen - duur 8 weken per 
cursus a 120 minuten 

   

Huur ruimtes  2  €                             550,00  € 1.100,00 

Marketing en PR 2  €                              175,00  € 350,00 

Onvoorzien 2 
 €                              

100,00  
€ 200,00 

Programma-vergoeding 
coaches/docenten/vrijwilligers 

2  €                             600,00  € 1.200,00 

    

Musical 
Aantal 
keer in 
2020 

Per keer Totaal 
€ 2.150 € 2.150 

Musical cursus voor kinderen - duur 8 weken 
per cursus a 120 minuten 

   

Huur ruimtes  1  €                             650,00  € 650,00 

Marketing en PR 1  €                             200,00  € 200,00 

Onvoorzien 1 
 €                              

100,00  
€ 100,00 

Programma-vergoeding 
coaches/docenten/vrijwilligers 

1 
 €                          

1.200,00  
€ 1.200,00 

    

Speciale middagen 
Aantal 
keer in 
2020 

per keer Totaal 
€ 320 € 1.120 

   kr0,00 

Paaseieren zoeken met de paashaas 1 
 €                              

120,00  
 €                             

120,00  

Workshop tekenen voor dyslexie kinderen 5  €                             200,00  
 €                          

1.000,00  
 

 

 



 

Bestuur 
 

Datum in functie bestuursleden 13-02-2019 (datum registratie: 14-02-2019). Gezamenlijk bevoegd. 

 van Gaalen, Lodewijk Cornelis Maria Gerardus is Secretaris en Penningmeester  
 Ottjes, Tobina Anna is Voorzitter 
 Werkman, Siska is algemeen bestuurslid 

Beloningsbeleid: 

Conform de statuten oprichting Stichting de Magische Poort voor kinderen 

d.d. 13 februari 2019, Artikel 5, Lid 7, genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun 
bestuurswerkzaamheden. 

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
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