
                                                                                                                          
  

Algemene informatie: 
Stichting Dorpsacademie is op 13 september 2018 opgericht. 
KVK nummer 72579803. 
RSIN is 859160683 
info@stichtingdorpsacademie.nl 
Bankrekeningnummer NL32 ABNA 0829 8094 73 

Doelstelling: 
De Dorpsacademie vangt thuiszittende scholieren op. Jonge mensen vanaf ongeveer twaalf jaar die 

niet of nauwelijks naar school gaan omdat er bijvoorbeeld geen passend onderwijs voor hen is. De 

problematiek van de kinderen is uiteenlopend van aard. Of het nu gaat over autisme, 

hoogbegaafdheid, pesten, psychische problemen als depressie of een problematische thuissituatie; 

de uitkomst is vaak hetzelfde; een kind komt thuis te zitten, raakt nog verder in een isolement en dat 

trekt vaak een zware wissel op het hele gezin. De Dorpsacademie biedt structuur, kunstzinnige 

activiteiten en een gezellige omgeving, gericht op herstel en een toekomst. Alles op maat van de 

jongere en onder leiding van kunstenaars en artiesten met een pedagogische achtergrond.  

Bestuur: 
Het bestuur bestaat op dit moment uit twee vrijwilligers die het belang van het werk van de 
Dorpsacademie door hun persoonlijke ervaringen op waarde weten te schatten: 
Jan Grootveld - voorzitter 
Alies Dezijn - secretaris/penningmeester 
De derde bestuurspost is momenteel nog vacant. 

Beloningsbeleid: 
Geen van de bestuurders ontvangt een geldelijke vergoeding voor arbeid, inzet, kennis etc. 

Alles gebeurt op vrijwillige basis, om gezamenlijk tot het doel van de stichting te komen. 

Inkomsten: 
Voor 2019 heeft gemeente de Ronde Venen een subsidie ter beschikking gesteld. Deze wordt 

uitgekeerd in 2019, 2020 en 2021. De subsidie is een belangrijke en noodzakelijke ruggensteun maar 

dekt zeker niet alle kosten. Voor de meeste scholieren krijgen we voor de activiteiten op De 

Dorpsacademie een vergoeding uit ZIN of PGB. Dat is doorgaans niet kostendekkend maar het belang 

van het kind staat altijd voorop. Daarnaast ontvangt De Dorpsacademie giften. 



Uitgaven: 
We besteden onze inkomsten aan het draaiende houden van de Dorpsacademie. Ons kapitaal 
bestaat uit de tomeloze inzet van Jenneke van Wijngaarden en Enrico Toledo. Daar gaat dan ook het 
grootste gedeelte van onze inkomsten naartoe. Daarnaast besteden we ons geld aan de huur van het 
atelier en de aanschaf van de te gebruiken materialen zoals verf, canvas, papier etc. Vanaf begin 
2020 wordt geen gebruik meer gemaakt van een administratiekantoor en zijn er geen 
administratiekosten. 

Beheer vermogen: 
Eventuele overschotten van voorgaande boekjaar worden toegevoegd aan de reservering voor 

onderhoud van het atelier en aan de algemene reserve. 

Beleid 2020 en verder 
Voor 2020 is het beleid erop gericht om te kunnen blijven voortbestaan. De financiële situatie is erg 

nijpend, er is nog veel te doen om dit werk mogelijk te maken. Na 2020 is onze bedoeling is om 

uiteindelijk zonder subsidie te kunnen draaien zodat de veilige omgeving voor jongeren ook op 

langere termijn gewaarborgd blijft. We willen door bredere naamsbekendheid in meer omliggende 

gemeenten thuiszitters prikkelen om naar het atelier te komen. Als dit tot voldoende aanwas leidt is 

een beperkte schaalvergroting mogelijk. Tevens zullen wij ons richten op preventie door naast 

dagbesteding ook ruimte en tijd te bieden aan jongeren die - op welke manier dan ook-  geïsoleerd 

dreigen te raken, een veilige plek of creatieve ontplooiing/begeleiding nodig hebben. 

 

 

 

 
 


