BELEIDSPLAN 2021
Doelstelling
Cornerstone werkt vanuit een christelijke grondslag met de Bijbel als leidraad.
Naastenliefde, dienstbaarheid, zorg en hulpverlening komen voort uit die grondslag.
De stichting heeft als hoop dat een ieder die zij begeleidt de Weg in het leven weer
zal (terug)vinden.
De stichting heeft, vanuit sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid, het
volgende doelen:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Het bieden van laagdrempelige zorg en sociaal samenbindende activiteiten;
Het bieden van een plaats voor jong en oud waar met praktische hulp, hoop
en perspectief wordt geboden. Ongeacht leeftijd, ras, cultuur, geloof of
stand bied de stichting een luisterend oor en goed advies zodat zij zich
kunnen vormen tot mensen die zich verantwoordelijk weten voor kerk en
maatschappij;
Ouderen en jongeren een rustpunt te bieden waar zij, buiten de
maatschappelijke verplichtingen om, op adem kunnen komen, persoonlijke
aandacht ervaren en zekerheid vinden;
Streven naar vergroting van de sociale cohesie en bevordering van de
solidariteit;
Het bieden van activiteiten die aansluiten bij de doelen om
maatschappelijke participatie te vergroten en zelfredzaamheid te
bevorderen;
De stichting vormt een (werk)gemeenschap die een plaatselijk en
interkerkelijk karakter heeft;

Samengevat kan je zeggen dat de stichting het doel heeft om kinderen, jongeren en
volwassen te laten groeien tot geestelijke en sociaal-emotioneel stabiele mensen die
in staat zijn om hun plaats in de maatschappij in te nemen.
Deze doelstellingen zijn de leidraad voor onze activiteiten. De accenten kunnen per
activiteit verschillen waardoor activiteiten een missionair, diaconaal of
hulpverlenend karakter kunnen hebben.

Doelgroep
De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk, ongeacht geloof, sekse, huidskleur,
achtergrond e.d. betreft. In de praktijk zien wij voornamelijk kinderen, jongeren en
volwassenen uit een kwetsbaar sociaal milieu en veel met een allochtone afkomst.

Locatie
Stichting Cornerstone heeft drie gebouwen vanwaar uit zij werken:
Wijkcentrum het Lighthouse
Alle activiteiten wordt ontplooit vanuit ons wijkcentrum het Lighthouse, wat
als ontmoetingscentrum en uitvalsbasis dient.
Ontmoetingsruimte De Boei
Dit gebouw staat vlak achter het Lighthouse en dient als extra
ontmoetingsruimte. Daarnaast is het de uitvalsbasis voor de outdooractiviteiten.
Werkplaats Peppelstraat
Voor ons re-integratieproject hebben we een werkplaats, waar dingen gemaakt
en gerepareerd kunnen worden.

Activiteiten
Stichting Cornerstone Zutphen heeft veel werkzaamheden, allemaal in ‘activiteiten’
uit te drukken. Er zijn twee gebieden waaronder de activiteiten ingedeeld zouden
kunnen worden, te weten:
• Activiteiten met het oog op maatschappelijk(e) ontwikkeling en functioneren
• Activiteiten in het missionaire kader
Binnen onze organisatie bieden we activiteiten aan in de volgende categorieën;
Kinderwerk, jongerenwerk, volwassenwerk en re-integratiewerk. Elke categorie
wordt hieronder uitgewerkt.
Kinderwerk
•
•
•
•

King’Heroes Club
Kleuterclub
Woonkamer
Jeugdhonk

Jongerenwerk
•
•
•
•
•
•

Kick-Off
The Break
Huiswerkbegeleiding
Streekcorner
Outdoor activiteiten
Individuele coaching en hulpverlening

Volwassenwerk
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terras
Creatief Café
Vriendenkerk
Outreachend werk; koffiekar
Alpha Cursus
Muziek- en karaokeavonden
Kinderkledingbank
Naaiatelier
Individuele coaching en hulpverlening

Re-integratiewerk
•
•
•
•
•
•

Tuinieren
Schoonmaak
Administratie en verkoop
Meedraaien in activiteiten
Klussen en onderhoud
Gastvrouw

Verder organiseren we regelmatig eenmalige activiteiten ter ondersteuning van de
activiteiten om ons doel te bereiken.
Op de website www.lighthousezutphen.nl staan de activiteiten concreter ingevuld.

Personeel en vrijwilligers
Stichting Cornerstone heeft niemand in dienst. Zij werkt enkel met vrijwilligers.
Enkele vaste vrijwilligers die een substantieel aantal uren maken (over het algemeen
is dit het managementteam), krijgen een vergoeding.
Vrijwilligers komen o.a. vanuit de doelgroep, de wijk, betrokken kerken en het
asielzoekerscentrum.

Financiering en beloning
De kosten worden gefinancierd vanuit:
•
•
•
•

Subsidies
Fondsen
Giften van particulieren en bedrijven
Giften vanuit kerken

Voor bestuursactiviteiten wordt geen vergoeding toegekend.
Voor bepaalde taken kunnen vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding ontvangen
Vaste medewerkers krijgen een vergoeding. Zij doen hierover zelf opgave bij de
belasting van overige inkomsten.
De financiën worden beheerd door de directie en gecontroleerd door het bestuur

Samenwerking
Wij zijn ervan overtuigd dat we niet alleen op de wereld zijn en wij als organisatie
gebaat zijn bij samenwerking met andere organisaties. Werken in de wijk met
kinderen, jongeren en volwassenen, is een dynamisch veld. Daarom willen wij ook
graag een actieve houding richting andere organisaties aannemen. We willen
samenwerken, elkaar op de hoogte houden, elkaar ondersteunen waar nodig en naar
elkaar doorverwijzen. Als we een gezamenlijk doel hebben, moeten we daar ook
gezamenlijk voor gaan.
We noemen hier enkele organisaties waar we intensief mee samenwerken:
-

Wie Goed Doet Goed Ontmoet
Werkmakers
Leger des Heils
Perspectief
Homestart
Verbindkracht
Diverse scholen

Publiciteit
Om de activiteiten bij de doelgroep onder de aandacht te brengen, proberen we hen
via diverse media te bereiken. Ook onze samenwerkingsrelaties en andere contacten
willen we zo goed mogelijk op de hoogte houden van wat we doen. Hiervoor
gebruiken we de volgende media:

•
•
•
•
•
•

Internetsites: www.cornerstonezutphen.nl, www.lighthousezutphen.nl en
www.j-trail.com.
Facebookpagina’s
Huis-aan-huis fyleracties
Artikelen in de plaatselijke kranten
Lokale omroep
Via ons netwerk; voedselbank, huisartsen, hulpverleners, netwerkplatforms
enz.

