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Beleidsplan Stichting Vrienden van het IDO 
voorheen Stichting Solidariteitsfonds Lelystad/Helpen wie geen help[er heeft 
 
Dit beleidsplan is in principe bedoeld voor een lange termijn, zeg vijf jaar, maar kan tussentijds 
worden bijgesteld als omstandigheden dat vereisen. De doelstelling, helpen wie geen helper heeft, 
blijft dan wel ongewijzigd. 
 
De stichting is gericht op het verkrijgen van financiële steun voor het Interkerkelijk Diaconaal Overleg 
(IDO).  Het IDO zelf heeft een aantal min of meer vaste financiële bronnen, zoals de participerende 
kerken, fondsen en de gemeente, maar is minder ingesteld om de steun van “vrienden van het IDO”. 
Daarvoor is de onderhavige stichting opgericht. 
 
De ambitie is in grote mate parallel aan die van het IDO zelf.  Gezamenlijk zijn ze ervoor degene die 
nergens meer terecht kunnen. waar de reguliere hulpverlening geen baat meer heeft. Die problemen 
kunnen van financiële aard zijn, waar de schuldhulpverlening zich op richt. Maar ook eenzaamheid 
kan de oorzaak zijn. Inloophuizen zorgen voor de opvang van die personen; door het organiseren van 
activiteiten, gezamenlijke maaltijden, vieringen, etc. Ook kan behoefte zijn aan geestelijke verzorging 
(straatpastor) of gewoon gebrek aan voedsel (voedselbanken). Het is een illusie te veronderstellen 
dat eens alle problemen opgelost zijn, maar een lange termijndoelstelling is wel om de ernstige 
vormen van hulptekort op te lossen. 
 
De Stichting Vrienden van het IDO richt zich voornamelijk op het slechten van financiële 
belemmeringen bij het IDO, bij Voedselbank ‘De Korenaar’ en Stichting straatpastoraat Lelystad. Een 
probleem daarbij is dat de behoefte aan een dergelijk vangnet zich moeilijk laat voorspellen. 
Enerzijds zijn het zijn vaak incidenten die niet begroot zijn en toch urgentie in zich hebben. Daarom 
vragen ze tijd, geld en aandacht van het IDO. Uit die situatie kan een financieel verzoek om 
ondersteuning naar de stichting Vrienden van het IDO komen. Anderzijds wordt het IDO 
geconfronteerd met minder bereidheid bij fondsen om financieel bij te dragen in de exploitatie van 
de organisatie. Terwijl de financiële dekking daarvan van evident belang is. Het opbouwen van een 
structurele financiële buffer voor het IDO is daarom wenselijk. 
 
De verkregen gelden worden aangewend voor (extra) steun aan projecten van het IDO, aan steun 
aan de organisatie van het IDO zelf. De bijdrage kan zijn in de vorm van hetzij steun aan individuele 
projecten, hetzij in de vorm van een structurele dekking van de exploitatie.  
De stichting zal de steun verlenen op basis van voorstellen van het IDO of uit eigen initiatief, maar 
altijd in overleg en met goedkeuring van het bestuur van het IDO zelf. 
 
De financiële buffer wordt verkregen door fondswervende activiteiten. Daarvoor worden personen 
gestimuleerd te doneren, hetzij door periodieke donaties, hetzij door incidentele donaties. Voor de 
werving van donateurs zullen verscheidene activiteiten worden georganiseerd. Gestreefd wordt om 
donateurs te werven via kerken of andere partijen en personen. 
De donateurswervingsactie zal samen met Stichting IDO worden georganiseerd en uitgevoerd. 
 

Ter stimulering van de donaties zal de Stichting zorgdragen voor het behoud van de ANBI-
status en zal de daaraan verbonden verplichtingen nakomen.  
 
 
 

 


