
 

 

Beleidsplan 2017-2018 
In de provincie Groningen groeit 43% van de kinderen op in een achterstandswijk. Zij leven vaak in 
gezinnen met een inkomen op of onder het sociale minimum van € 979,- per maand. Deze gezinnen 
met schoolgaande kinderen hebben het moeilijk, geld voor een computer of andere schoolspullen is er 
vaak niet.  
 
Wij zijn Stichting ‘De Computerbank’. Ons doel? Oude computers worden door ons in bruikleen 
gegeven aan minima in de regio. 
 
Uitgangspunten van de instelling 
De essentie van ons project is ‘activeren en aansluiten’. De gezinnen die in aanmerking komen voor 
een computer verrichten zelf vrijwilligerswerk in ruil voor de computer. Op deze wijze is het geen gift 
maar worden ook zij geactiveerd en betekenen ze wat voor anderen in de samenleving. Wij 
verwachten daarom dat ons project ook voor hen een positief effect heeft. Zij dragen bij aan de 
samenleving en kunnen iets voor anderen betekenen en daar voldoening uit halen. 
 
Op deze manier profiteren alle partijen van dit project. Wij zijn trots op de circulariteit die ons project 
teweeg zal brengen! 
 
Met dit project kunnen wij gezinnen met schoolgaande kinderen en alleenstaanden met een 
minimuminkomen helpen om ‘aangesloten te blijven’ in de samenleving. Kinderen kunnen deze 
gebruiken bij het maken van huiswerk en leren vaardigheden die hen later van pas kunnen komen bij 
een vervolgopleiding en/of het vinden van een baan.  
 

Statutaire doelstelling 
De stichting heeft ten doel: het in bruikleen geven van gebruikte of nieuwe computers en --- 
randapparatuur aan mensen die dit zelf niet kunnen bekostigen; b. het verrichten van alle verdere 
handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk 
kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:  a. het verzamelen van 
computers en randapparatuur; b. het samenwerken met verschillende organisaties; c. het leggen van 
contacten met hulpverleners.  
 
Afwezigheid van winstoogmerk 
De stichting heeft geen winstoogmerk. De computers worden in bruikleen verstrekt en de 
bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun diensten 

www.decomputerbank.nl - info@decomputerbank.nl - NL90 INGB 000 80 666 66 - KVK: 69749655 

http://www.decomputerbank.nl/


 

Bestemming liquidatiesaldo 
Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Een 
eventueel batig saldo dient bestemd te worden voor een doel, gelijksoortig als het doel der ontbonden 
stichting. 
 
Missie 
Het in bruikleen geven van gebruikte of nieuwe computers en, randapparatuur aan mensen die dit zelf 
niet kunnen bekostigen, het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Werkzaamheden 
De Computerbank  is de stichting die het project gaat uitvoeren. Wij zijn de initiatiefnemer en zorgen 
voor de uitvoering en de verantwoording van het project.  
Ons bestuur verwerkt van de aanmeldingen, afsluiten van bruikleenovereenkomsten, aansturen van de 
vrijwilligers, overleg met samenwerkingspartners, coördinatie en planning van de werkzaamheden.  
 
Projectmedewerkers 
Vrijwilligers zorgen voor transport en de installatie bij de mensen thuis. 
 
Werkzaamheden van de instelling 
Wij kunnen met ons project 200 achterstandsgezinnen en mensen met voorzien van een computer over 
een periode van twee jaar: 2018 -2019.  De computer wordt door de Computerbank in bruikleen 
gegeven aan het gezin via een bruikleenovereenkomst. Op deze manier houden wij bij wie al een 
computer heeft ontvangen. De computers worden door ons bij de gezinnen aan huis gebracht en 
geïnstalleerd. Mocht er na installatie iets niet goed werken dan kunnen de gezinnen nog een beroep 
doen op de helpdesk van DIG050 voor technische ondersteuning.  
 
De gezinnen die een computer kunnen ontvangen worden geselecteerd en aangemeld door een lokale 
hulpverlener en zij krijgen deze computer als zij, in ruil voor de computer, vrijwilligerswerk gaan 
verrichten via de vrijwilligersmakelaar  
 
Werving van gelden 
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door 
a. subsidies, donaties en fondsen 
b. verkrijgingen krachtens legaat of erfstelling 
c. alle andere verkrijgingen en baten.  
Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder  het voorrecht van 
boedelbeschrijving.  
 
Bestuur 
Het bestuur van de "Stichting de Computerbank" bestaat uit: 
Voorzitter: Hans Huiting 
Secretaris: Taco van der Kooij 
Penningmeester: Ernst Nool 
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Stichting de Computerbank 

per adres: Aurora 16 

9602EX Hoogezand 

info@decomputerbank.nl  

telefoon: 0631944376 

KVK 69749655 

RSIN 857995649 

NL90 INGB 000 80 666 66  
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