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I N L E I D I N G

Op 26 juni 2014 is onze zoon Kiet geboren. Hij heeft ons heel veel vreugde en liefde ge-
geven en was altijd aan het lachen. Een mooiere en bredere glimlach bestaat er niet. Het 
leven lachte hem letterlijk toe en hij genoot met volle teugen van ieder moment.

Op 14 juni 2015 sloeg het noodlot toe en op 15 juni hebben wij onze Kieteman moeten 
laten gaan. Blijkbaar is hij voor iets groters en belangrijkers nodig. Ondanks dat Kiet dus 
net geen jaar is geworden heeft hij met zijn vrolijkheid en glimlach een diepe indruk achter 
gelaten. 

Ons mooie mannetje zullen wij nooit vergeten en hij zal voor altijd, in ons, bij ons zijn. Maar 
ook zijn lach willen wij graag voort laten leven, als zijn erfenis. Daarom hebben wij Stichting 
Kieteman opgericht. Deze Stichting heeft als doel om kindjes, voor wie om verschillende 
redenen het leven ze even iets minder lijkt toe te lachen, toch die mooie glimlach op hun 
gezichtje te toveren. Ze even weer onbezorgd kind te laten voelen.

Om te zien waar wij allemaal mee bezig zijn en wat wij doen willen we jullie heel graag 
uitnodigen op onze website www.kieteman.com en om ons te volgen op Facebook en 
Instagram. Verder zullen wij alle vrienden van Stichting Kieteman onze nieuwsbrief sturen 
en vragen wij hen om onze ambassadeurs te zijn en over ons te vertellen. Op die manier 
weten we natuurlijk ook meteen nog veel meer mensen te bereiken die ons kunnen steu-
nen om nog meer kinderen te helpen lekker kind te zijn. 

Help ons kinderen helpen lachen.

STRATEGIE

Het is ons ultieme uitgangspunt om zoveel mogelijk kwetsbare kindjes in de leeftijdscate-
gorie tot en met 12 jaar een lach op hun gezicht te toveren en ze weer even alleen maar 
kind te laten voelen. We gaan niet alleen zelf op zoek naar kindjes die hulp nodig hebben, 
maar hebben uitgebreide contacten met lokale hulporganisaties en gemeentes om daar 
waar mogelijk aan te sluiten op initiatieven die al lopen en/of samen met deze instellingen 
nieuwe initiatieven op te zetten die aansluiten op wensen van groepen die al in kaart zijn 
gebracht.



Oprichtings- en overheadkosten worden gedragen door de oprichters en andere vrienden 
van Kiet die hem een warm hart toedragen. Zo kunnen alle donaties en opbrengsten uit 
projecten volledig gaan naar de kinderen. Er is geen winstoogmerk en er worden ook geen 
vergoedingen gegeven aan bestuur en oprichters. Met onze doelstelling beoogt Stichting 
Kieteman het algemeen belang te dienen.

M I S S I E  /  D O E L

Samen met ons bestuur en alle mensen die veel om Kiet geven gaan we een paar keer per 
jaar verschillende evenementen organiseren voor kwetsbare kinderen. Dit kan variëren van 
een volledig verzorgde activiteitendag op het strand voor gehandicapte kindjes, wezen of 
vluchtelingen tot aan het faciliteren en ontzorgen van Sinterklaas of Kerstvieringen op hun 
scholen. Maar ook willen we voor kinderen, van wie de ouders het op dit moment financi-
eel moeilijk hebben, een langere periode deze lach brengen door ze financieel bij te staan. 
Dit doen we door muzieklessen of een sportlidmaatschap zoals zwemlessen financieel 
mogelijk te maken. 

Wij zullen ons in eerste instantie richten op kindjes uit de regio Noord-Holland, bij ons in de 
buurt. Lokaal omdat er ook hier voldoende kinderen deze hulp heel goed kunnen gebrui-
ken en omdat wij op deze manier buiten de financiële steun ook echt zelf onze armen uit 
de mouwen kunnen steken. Wij willen zelf het verschil kunnen maken en verblijd worden 
met al die mooie vrolijke kindjes en brede glimlachen.

E V E N E M E N T E N  2 0 1 6

1. Peuterspeelzaal “’t Stekkie”; Het financieel ondersteunen van 2 kindjes waarvan 
de ouders de peuterspeelzaal niet kunnen betalen. Wij willen voorkomen dat kinderen die 
van huis uit minder te besteden hebben, al op jonge leeftijd een onoverbrugbare achter-
stand oplopen. Het is onze ambitie om in 2017 meerdere kinderen financieel te ondersteu-
nen als onze middelen dat toestaan.
2. Peuterspeelzaal “’t Stekkie”; het ontzorgen en financieren van het zomervakantie 
jaaruitje naar informatieboerderij Zorgvrij (een veeteeltbedrijf met een educatieve functie). 
Voor 25 kindjes hebben we in samenwerking met een aantal ouders het vervoer naar 
Zorgvrij verzorgd. Verder hebben we toegang en consumpties betaald en zijn er vanuit de 
stichting 4 man meegegaan om te helpen. Foto’s van dit evenement zijn op onze website 
te bekijken.



3. Pluspunt Zandvoort: Het financieren van de vakantie voor 18 kinderen in de 
leeftijd van 6 tot 12 jaar die al een aantal jaar niet op vakantie zijn geweest. Dit is een 
initiatief van de Gemeente Zandvoort en Pluspunt, een welzijnsinstelling voor Zandvoort  
(www.pluspuntzandvoort.nl). Stichting Kieteman financiert 50% van de kosten van het 
kamp voor de jongste kinderen. Ze zullen een week naar Kamp Vierhouten gaan waar 
ze allerlei sport-  en buitenactiviteiten hebben. Pluspunt organiseert ook een week voor 
kinderen van 12 tot 18 jaar.
4. In samenspraak met COA: Met behulp van heel veel vrijwilligers van Stichting Kie-
teman, het organiseren en volledig financieren van een dagje uit voor een groep (vluchtelin-
gen) moeders met kinderen. Deze groep moeders en kinderen verblijven in opvanglocaties 
in de buurt van Zandvoort en Bloemendaal. Voor deze groep organiseren wij een dag die 
bestaat uit allerlei leuke activiteiten die bijvoorbeeld plaats kunnen vinden in de Linnaeus-
hof te Heemstede of in Artis Amsterdam en zal beginnen met een lunch. We willen deze 
groep op een leuke manier een hart onder de riem steken en zich welkom laten voelen in 
ons land en ze na deze zware periode weer even alleen maar moeder en kind te laten zijn.
5. Ambitie is om voor mytylschool “De Regenboog” in Haarlem Sinterklaas of Kerst 
volledig te ontzorgen (vrijwilligers vanuit Stichting Kieteman) en financieren zodat de kind-
jes een onvergetelijk feest hebben en de school de beperkte middelen die ze hebben in 
kunnen zetten voor lesmateriaal en dergelijke.
6. Indien financieel haalbaar zullen wij nog 1 of 2 kleinere evenementen organiseren 
in 2016. Alle middelen die mogelijk overblijven in 2016 zullen worden ingezet in 2017.

H O E

Om heel veel kinderen te kunnen helpen hebben we jullie hulp nodig. Buiten donateurs, 
die ons steunen met een eenmalige of doorlopende machtiging, zullen wij vanuit de stich-
ting ook het initiatief nemen om zelf mooie baby- en kinderproducten te ontwikkelen en 
verkopen waarvan de volledige opbrengst naar Stichting Kieteman gaat. Dit noemen wij 
onze projecten. Per project zullen we op verschillende manieren steun zoeken onder de 
vrienden van Stichting Kieteman. Dit kan zijn voor een samenwerking, financiële steun of 
fysieke hulp maar soms bijvoorbeeld ook gewoon door het product zo leuk te vinden dat 
je het alvast koopt.



P R O J E C T E N  2 0 1 6

August Books: 
Babyboek voor het eerste levensjaar van een kind. De productie hiervan (500 stuks) is 
volledig gefinancierd vanuit een schenking waardoor 100% van de omzet ten goede komt 
aan Stichting Kieteman. August Books is een eigen label waaronder wij met Stichting Kie-
teman boeken uit zullen brengen. Bij volledige verkoop van de boeken kan dit oplopen tot 
totaal €30.000,- inkomsten voor de Stichting. Doelstelling voor 2016 is om minimaal de 
eerste 100 boeken te verkopen, voor 2017 om er minimaal 200 te verkopen en in 2018 
zouden we uitverkocht moeten raken. Sinds onze livegang (2 maanden geleden; half mei) 
hebben we 1/3 van ons doel voor 2016 gerealiseerd. Hiermee liggen we op schema voor 
dit jaar.

Strandponcho:
In samenwerking met kinderkledingmerk House of Jamie hebben wij een strandponcho 
ontwikkeld (100 stuks waarvan 80 voor verkoop) welke door House of Jamie zijn geprodu-
ceerd. De volledige winst gaat naar Stichting Kieteman. De verkoopprijs is €39,- (inclusief 
btw) en minus de inkoopprijs, minimale out of pocket- en verkoopkosten en belasting zal 
er ongeveer €20,- winst per poncho overblijven voor Stichting Kieteman. Doelstelling is om 
alle 80 stuks in 2016 te verkopen. Sinds de poncho beschikbaar is (1 maand) hebben wij 
ruim 30 poncho’s verkocht. 

F I N A N C I E L E  D O E L S T E L L I N G

Stichting Kieteman kent geen winstoogmerk. Het bestuur en de oprichters zullen geen 
enkele vorm van vergoeding krijgen. Hierdoor kan 100% van ons vermogen direct aan-
gewend worden om kindjes een lach op hun gezicht te toveren, in overeenstemming met 
onze statutaire doelstelling. Een beperkt deel van ons vermogen zullen wij echter niet 
direct uitgeven, maar meenemen richting volgende jaren. Wij houden niet meer vermogen 
aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene (doorlopende) evene-
menten, zoals de financiële steun voor scholing . Overige evenementen zullen pas in gang 
gezet worden wanneer de volledige middelen daarvoor binnen zijn. Met andere woorden: 
er zal niet gespeculeerd worden op mogelijke inkomsten en/of financieel risico worden 
genomen.



Onze Penningmeester (Mirte Post-Brockmeier) en Voorzitter (Vivien Brockmeier-Walder) 
zijn de enigen die toegang hebben tot de rekening en bevoegd zijn om, na unanieme 
instemming van het volledige bestuur, gelden toe te kennen en uit te geven. Buiten het 
bestuur zal medeoprichter Floris Brockmeier toezicht houden op zowel de financiën, keuze 
van evenementen en projecten als ook het functioneren van het bestuur. 

P R O G N O S E  U I T G A V E N  E N  I N K O M S T E N  2 0 1 6

Het overgrote deel van ons vermogen is sinds de oprichting opgebouwd door middel 
van eenmalige donatie´s. Wij doen er alles aan om het aandeel doorlopende donaties te 
vergroten door middel van werving via social media, tijdens evenementen en via mond-
tot-mond reclame. De te verwachten vermogensopbouw eind 2016 ziet er als volgt uit:

 Baten % van totaal
 Schenking productie August Books € 15.000 45 %
 Eenmalige donaties en schenkingen € 7.500 22 %
 Opbrengsten August Books € 6.000 18 %
 Opbrengsten strandponcho € 3.120 9 %
 Doorlopende donaties € 2.000 6 %

€ 33.620

Kosten % van totaal
 Productiekosten August Books € 15.000 57 %
 Productiekosten strandponcho € 1.520 6 %
 Peuterspeelzaal ‘t Stekkie - kinderopvang 2 kinderen € 960 4 %
 Peuterspeelzaal ‘t Stekkie - jaarlijks uitje € 300 1 %
 Pluspunt Zandvoort € 2.625 10 %
 Dagje uit vluchtelingenkinderen € 2.500 10 %
 Overige evenementen € 3.000 11 %
 Wervings- en beheerkosten € 350 1 %

€ 26.255 
Op basis van bovenstaande prognose zal er ruim €7.000 van ons vermogen meegenomen 
worden naar 2017.
B E S T U U R



Vivien Brockmeier-Walder:  Voorzitter
Kiki Walder:    Secretaris
Mirte Post-Brockmeier:   Penningmeester
Olivier Lisman:    Lid
Lieke Dorenbos:    Lid
Julie Lhoest:    Lid
Barbara Bos-Vasen   Lid

Werkzaamheden:
Voor 2016 zullen alle bestuursleden alle werkzaamheden uitvoeren welke noodzakelijk zijn 
om de Stichting goed en professioneel op te zetten. Voor 2017 is de ambitie dat Barbara 
en Vivien zich zullen focussen op contact met instellingen en gemeentes en het voorstellen 
van mogelijke evenementen richting het bestuur. Mirte zal zich naast de financiën samen 
met Barbara ook richten op communicatie/Pr en legal affairs. Kiki zal naast haar secretaris 
werkzaamheden zich samen met Vivien bezig houden met Social Media. Olivier is verant-
woordelijk voor look en feel, CRM/Website en donateursmanagement. Hierbij zal hij onder-
steuning krijgen van Floris Brockmeier (medeoprichter). Lieke richt zich op vastlegging van 
evenementen en projecten en samen met Vivien, Julie en Floris op Product/project deve-
lopment van de projecten die we zelf of in samenwerking met bevriende merken gaan cre-
eren. Julie is naast Product/Project Development verantwoordelijk voor doorvertaling e.d. 
van communicatie, donateurs, projecten en evenementen richting de Belgische markt.


