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Stichting Steungezin.nl is opgericht op 13-09-2013.  
De statuten zijn gewijzigd op 24-10-2014. 
De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd 
onder nummer 587.65.255. 
 
Stichting Steungezin.nl heeft de ANBI-status toegekend gekregen door  
de Belastingdienst vanaf 1 januari 2014. 
 
Het postadres is Takkebijsters 15-E, 4817 BL  Breda.  
De elektronische adressen zijn: info@steungezin.nl en www.steungezin.nl. Stichting Steungezin is 
tevens actief op FaceBook onder deze naam, alsmede op twitter: @steungezin en  #steungezin. 
 
Stichting Steungezin.nl heeft statutair tot doel  
Het optreden als intermediair (uitsluitend via internet) tussen enerzijds huishoudens die onder de 

armoedegrens leven en financiële hulp vragen en anderzijds huishoudens die financiële steun 

aanbieden. 
 
 
Bestuur: 
Voorzitter  Helma du Pont 
Secretaris  Erwin Hoek vanaf 23 mei 2014, tot dan: de heer P. Marinus 
Penningmeester Walter Theeuwes 
 
Van het in 2014 veelvuldig gehouden informele overleg tussen de bestuursleden is geen apart 
schriftelijk verslag gemaakt, maar vastgelegd in e-mail. Vanaf januari 2015 wordt gestart met 
verslagleggingvan de regelmatig te houden bestuurs- en medewerkersvergaderingen. 
 
 

Comité van Aanbeveling: 

Tot zijn aftreden per 1 december 2014, 
Peter van der Velden, Burgemeester van Breda 
Jan Liesen, Bischop van Breda,  
Marlice Dreessen, VVD Breda 
Tony Bosma, www.extendlimits.nl 
 
 
Ambassadeurs: 
Wim Goverde 
Sandrine London 
Miranda Nederveen 
 
 
Medewerkers: 
Piet den Blanken, fotograaf 
Jean-Pierre van Hoorn, wetenschappelijk 
onderzoeker 
Tim Cools, community manager 
Marleen de Waal, office manager 
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De officiële start van Steungezin.nl  

Eind augustus 2014 is de website www.steungezin.nl 'in 
de lucht' gegaan, nadat burgemeester P.A.C.M. van der 
Velden van Breda met een brief alle BredaPashouders had aangeschreven.  
 
Bij die start is sprake van uitgebreide media aandacht. Radio 538 Giel Beelen, SBS 6, BN/De 
Stem, vermelding op de site van de NOS en Omroep Brabant. 
De publiciteit genereerde veel donateurs. Veel BredaPashouders maakten een profiel aan op de 
website.  
 
 
Resultaat 
Tot en met 31 december 2014 zijn 75 donaties gedaan met een totaal van rond de Euro 5.500. 
 
 
Activiteiten 
Stichting Tientjes Breda biedt aan Stichting steungezin.nl onderdak, zodat er een adres is waar 
spreekuur gehouden kan worden op een centraal en makkelijk bereikbaar punt in de stad. De 
Stichting Steungezin.nl maakt daar tevens gebruik van de computers van SMO. 
Er zijn contacten gelegd met netwerken, waarvan bijeenkomsten worden bijgewoond. Sterk 
Netwerk, Betrokken Ondernemers Breda en MargeninBeeld2. 

Er is geparticipeerd in het Vrijwilligerscafé van Breda-Actief om vrijwilligers te werven. 

De gemeentelijke waarderingstrofee Het Estafettestokje is tijdens de Armoededag op 17 oktober in 
ontvangst genomen van tijdens een openbare bijeenkomst op de Grote Markt met wethouder Bob 
Bergkamp. Steungezin.nl heeft samen met de gemeente Breda workshops gegeven op het 
armoedecongres Lowbudget High Service van het IMW Breda en naar aanleiding van de 
fotowedstrijd aldaar is de winnende foto van Piet den Blanken onderdeel geweest van een 
expositie in MOTI. 
 
 
De toekomst 
De stichting kijkt tevreden terug op haar start.  
Voor 2015 ligt de focus op het werven van donateurs, het aanmoedigen van BredaPashouders een 
profiel aan te maken en op professionalisering van de organisatie. Dit zal worden bereikt door een 
goed doordacht marketingplan en verbetering van de website. Het werven van fondsen voor 
telefoons en laptops, kantoorruimte en programmeerkosten voor de website heeft hoge prioriteit. 
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