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Voorwoord 
 

 

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Studio Blijmakers 

Studio Blijmakers heeft ervoor gekozen om met een overzichtelijk en handzaam 

document te werken. Een document waarin de doelstellingen en speerpunten voor 

de periode 2020-2025 vermeld staan. Aan elke eind van het jaar wordt dit plan 

geëvalueerd en bijgesteld.  

 

Het beleidsplan is opgesteld conform de onderwerpen die volgens de ANBI 

wetgeving aan de orde dienen te komen: 

● Algemene gegevens; 

● Doelstelling van de stichting;  

● Het beleid op hoofdlijnen;  

● Beloningsbeleid, zowel van het bestuur als van de vrijwilligers;  

● Financieel overzicht.  

De stichting is de afgelopen jaren flink gegroeid en maakt een ware 

professionaliseringsslag door. We zijn er trots op dat we een steeds groter groeiende 

groep mensen kunnen ondersteunen in het ontdekken van hun talenten en 

persoonlijke groei met de inzet van creativiteit. 

 

 Natuurlijk kunnen wij dit niet bewerkstelligen zonder:  

● de enorme ondersteuning van vrijwilligers, iedere dag weer;  

● de subsidieverstrekkers;  

● de giften van organisaties en particulieren 

Wij zijn iedereen hier zeer dankbaar voor.  

  

Namens het bestuur van St. Studio Blijmakers wens ik u veel leesplezier!  

Anja Bulté, voorzitter  

 

 

  

http://www.studioblijmakers.nl/
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Inleiding 
 

Dit beleidsplan van Studio Blijmakers betreft de periode 2020-2025. Middels dit plan 

geven we u inzicht in hoe de stichting georganiseerd is. U leest over onze 

doelstelling, visie en missie. U kunt bovendien lezen wat onze plannen zijn voor de 

komende tijd en hoe we invulling geven aan ons financiële beleid.  

 

Dit beleidsplan is vastgelegd in de bestuursvergadering van 20 mei 2019 en zal, 

indien nodig, jaarlijks worden aangepast. 
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Bedrijfsgegevens 
Statutaire naam  : Stichting Studio Blijmakers 
Adres   : Spuiboulevard 220, Dordrecht 
Telefoonnummer : 06-20925035, Erica de Winter 
E-mailadres  : info@studioblijmakers.nl 
Website  : www.studioblijmakers.nl 
Rekeningnummer : NL49 RABO 0328 9145 33 
RSIN-nummer : 858619 
KvK-nummer  : 71199438 
Contactpersoon : Erica de Winter, 06-20925035  
Postadres  : Spuiboulevard 69, 3311 GM Dordrecht 
S-bb Erkenningen : Economie & Administratie 25574, 25149, 25147, 25150, 25573 
     Toerisme & Recreatie 25351, 25353 
 
 

Stichtingsbestuur 
 

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden: 

• Mevr. C.C.J.M. Bulté - Dubach  | Voorzitter 

• Dhr. D.H.J. de Winter | Penningmeester 

• Mevr. M.E. van der Zaag | Secretaris 

Adviseur: H. de Winter – van Berne 

 

Het bestuur doet haar werk volledig onbezoldigd. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studioblijmakers.nl/


                                                Stichting Studio Blijmakers | www.studioblijmakers.nl  6    

 
 

Stichting Studio Blijmakers 

 
Studio Blijmakers is een sociaal project waarin 

mensen met een beperking en/of afstand tot de 

arbeidsmarkt terecht kunnen. Blijmakers stelt 

mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en met een niet altijd zichtbare 

beperking in de gelegenheid om creatieve workshops te geven en te volgen en laat 

mensen daarin ontdekken wat ze (nog) wel kunnen.  

In iedereen schuilt een kunstenaar! Dat is het motto van Stichting Studio Blijmakers. 

Een creatief centrum in Dordrecht, waar creatieve workshops, -trainingen, -coaching, 

creatieve therapie en dagbesteding gegeven worden. Ben je op zoek naar 

creativiteit, groei, ontspanning, verbinding en ontmoeting, dan kan je terecht bij 

Studio Blijmakers. 
 

Aanleiding  

 

Studio Blijmakers bestaat sinds 2016 en is ontstaan nadat Erica de Winter een 

herseninfarct kreeg. Erica had al, in het kader van de participatiewet, een sociale 

onderneming: Erica Events.  

Als ervaringsdeskundige is Erica een ontdekkingsreis begonnen om met haar eigen 

ervaringen op het gebied van revalidatie te kijken naar wat je nog wel kan, in plaats 

van wat niet meer kan. In dat proces heeft ze de Blauwe koe methode ontwikkeld. 

 

‘Blauwe koe-methode’ 

In haar eigen revalidatie proces in maart 2016 miste Erica  

creatieve therapie. De vermoeidheid ging haar leven 

bepalen. Ze besloot wat te gaan doen met haar handen 

door een koe te gaan beschilderen. Dat deed haar iets. 

“Toch nog iets kunnen, namelijk in een tijdsbestek van 3 uur een prachtige koe 

maken. Geen moeheid voelen en iets maken, iets waar je blij van wordt”. Omdat 

Erica Events al bezig was met een sociaal project ontstond het idee om, samen met 

anderen met NAH, het positieve in mensen naar boven halen. Mensen laten ervaren 

dat ze meer kunnen dan dat ze denken. Dat ze iets kunnen maken met hun handen 

waar ze blij van worden en waar ze anderen ook blij mee kunnen maken.   

Erica bedacht de term Blijmakers, ze wilde Blijmakers gaan maken, samen met 

anderen met NAH.  

In iedereen schuilt een kunstenaar. Dat is het motto geworden van Studio Blijmakers. 

Ze huurde een atelier in de binnenstad van Dordrecht, een plek waar diverse sociale 

en kunstzinnige activiteiten  worden aangeboden voor mensen die om één of andere 

reden op zoek zijn naar creativiteit, groei, ontspanning, verbinding en ontmoeting.   

 

http://www.studioblijmakers.nl/
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Missie  

Met creatieve therapie bijdragen aan de vitaliteit, de gezondheid, verwerking, herstel 

oftewel het welbevinden van mensen met een (onzichtbare) beperking.   

Door NAH of een andere niet zichtbare beperking en wat mensen daarmee verloren 

zijn (bv. werk), hervinden zij hier meer eigenwaarde, nieuwe perspectieven en 

talenten, doelen en zelfvertrouwen. Het is een eerste stap naar opnieuw regie krijgen 

in hun eigen leven.   

 

Visie 

Bij Studio Blijmakers gaat het erom dat mensen met een beperking (her)ontdekken 

wat ze nog kunnen. Daarbij wordt aandacht besteed aan het verwerken wat iemand 

overkomen is. En daarvan kunnen nieuwe ervaringen opgedaan worden.    

Studio Blijmakers tracht met haar activiteiten deelnemers te ondersteunen in:  

• Deelname aan creatieve en sociale activiteiten; 

• Het uitbreiden van hun sociale netwerk; 

• Participatie in de samenleving; 

• Het (her)winnen van zelfvertrouwen; 

• Ontdekken van nieuwe talenten. 

 

De creatieve workshops worden gegeven door mensen met NAH (niet aangeboren 

hersenletsel) of mensen met een vaak niet zichtbare beperking en/of mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt. 

Tevens is er begeleiding van stagiaires en zijn er contacten met opleidingsinstituten 

op het gebied van kunst, evenementen organisatie, managementassistente en 

secretaresse. Voor deze opleidingen is een s-bb erkenning. 

Studio Blijmakers is inmiddels uitgegroeid tot een succesvol en financieel gezond 

project. Studio Blijmakers heeft zich hiermee ontwikkeld tot een organisatie waarin 

creativiteit ten behoeve van het herstelproces centraal staat. 

Intussen wordt Studio Blijmakers gerund door Erica, samen met mensen met NAH.        

http://www.studioblijmakers.nl/


                                                Stichting Studio Blijmakers | www.studioblijmakers.nl  8    

 
 

Doelstellingen 
 

De doelstellingen van de stichting zijn opgenomen in artikel 2.1 van de statuten en 

luiden als volgt: 

- het bieden van een sociaal, creatieve ‘therapie’ plek voor mensen met NAH (niet 
aangeboren hersenletsel) en andere mensen met een beperking en/of afstand tot 
de arbeidsmarkt; 

- het bieden van dagbesteding voor mensen met NAH of een andere beperking; 
- het geven van creatieve workshops, trainingen, coaching en teamuitjes door 

mensen met een beperking aan mensen zonder beperking; 
- Blijmakers maken; 
- een kunst- en productlijn opzetten; 
- voorlichting en bekendheid geven aan NAH. 
 
 
Met haar doelstellingen beoogt de stichting het algemeen belang te dienen. 
 

Werkwijze 

  
Blijmakers boort de creativiteit aan bij mensen, omdat bewezen is dat creativiteit een 

helend proces is. Dit kan o.a. op het gebied van schrijven, dichten. Oftewel 

creativiteit in de brede zin van het woord. 

Middels een persoonlijk plan van aanpak worden keuzes geboden om een 

programma op maat te maken. Er start een verkenningstocht langs alle creatieve 

mogelijkheden binnen Blijmakers. Hierbij wordt gestimuleerd nieuwe dingen aan te 

gaan en te proberen.  

Dan volgt weer een gesprek waarin o.b.v. de pijlers Vitaliteit, Ontwerpstudio, 

Praatstof, Woordkunst, Beeldende kunst een programma op maat wordt samen 

gesteld. Dit altijd in overleg met de deelnemer zelf. Hij/zij heeft en houdt regie over 

zijn/haar creatieve proces. Twee keer per jaar vinden tussentijdse gesprekken plaats. 

Er is creatieve therapie on the job’’- stimuleren om nieuwe dingen aan te gaan, 

grenzen over te gaan, jezelf uit te (blijven) dagen. 

Tot nu toe gerealiseerd  
Hieronder volgt een opsomming van wat Studio Blijmakers tot nu toe heeft 

gerealiseerd. 

• atelierruimte gehuurd voor Studio Blijmakers  

• 800 deelnemers per jaar ongeveer  

• 10 vrijwilligers actief bij Studio Blijmakers   

http://www.studioblijmakers.nl/
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• opdrachtgevers voor workshops (zowel particulieren als 

instellingen/bedrijven)   

• inkomsten d.m.v. verkoop “I love Dordrecht” en Blijmakers producten  

• samenwerking met organisaties in Dordrecht (VVV, Museum, Art en Dining)  

• grote naamsbekendheid regio en hoge gunfactor   

• 3 personen hebben een opleiding Creatieve Therapie en 1 persoon toegepast 

psycholoog, 1 persoon met Kunstacademie. Zij bieden de ondersteuning op 

het gebied van coördinatie, administratie, participatie, organisatieadvies, 

kunsthistorie, wet- en regelgeving en hebben zelf een achtergrond op deze 

gebieden.   

• workshops voor diverse doelgroepen, o.a. mensen met dementie 

https://youtu.be/66Xb89nCO6c  Een workshop bij parkinsonpatiënten en ook 

heeft de studio prijzen gemaakt voor het 10e Parkinson tennis toernooi in 

Dordrecht. 

• prijzen gemaakt voor diverse goede doelen, o.a. Swim to fight cancer, een 

project voor Dordrecht Zuid Afrika en Dordtenaar van het jaar.   

• met een aantal deelnemers meegedaan met een tentoonstelling van 

kunstwerken met afgekeurde geboorte schaapjes georganiseerd door de 

gemeente Dordrecht 

• een tentoonstelling bij het Leger des Heils in Papendrecht.  

• in 2017 de 3e prijs gewonnen van de gemeente Dordrecht voor 

Vrijwilligerswerk 

Jaaroverzicht activiteiten 2018 
In onderstaand schema staan de totalen van activiteiten die Studio Blijmakers 

ontwikkeld c.q. uitgevoerd heeft.  

 

 
 
 
 

 

 

 

Actuele informatie vindt u op onze facebookpagina: 

https://www.facebook.com/studioblijmakers  

Activiteiten Aantal 

Dagbesteding  -  dagdelen 214 

Workshops 43 

Trainingen 2 

Externe workshops 7 

Expositie 1 

Open huis 2 

Lezingen 2 

Voorlichting 5 

http://www.studioblijmakers.nl/
https://www.facebook.com/studioblijmakers
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Toekomstvisie 
 

Inleiding 

Dit plan betreft toekomstig te ontwikkelen activiteiten door Studio Blijmakers voor en 

met mensen met een niet zichtbare beperking. De ervaring leert dat de activiteiten 

die plaatsvinden een bron zijn voor het ontspruiten van nieuwe ideeën en projecten. 

Dit altijd getoetst aan de behoefte vanuit de doelgroep, partners, wijk of stad. 

Voor de komende 5 jaar, tot 20125 wil de stichting een aantal nieuwe projecten 
opzetten. O.a: 
 
1. Kunst voor twee 
Voor wie: partners, mantelzorger, vriend, vriendin, kennis, broer, zus etc. van bijv. 
NAH of een andere beperking. 
Doel: samen herinneringen opbouwen via het maken van kunst. 
 
2. Kinderkunst 
Voor wie: kinderatelier voor kinderen tussen 3-11 jaar oud en voor tieners 
Doel: Het ontwikkelen van creativiteit. Vrij uit kunnen creëren en fantaseren is 
belangrijk voor de intellectuele ontwikkeling van een kind. Studio blijmakers biedt een 
creatieve uitdaging op ieder niveau om dit te versterken.   
 
3. Exposities 
Voor wie: voor de deelnemers, docenten van Blijmakers 
Doel: Het tonen van de kracht van creativiteit. 
 
4. Lezingen 
Voor wie: professionals in de zorg, sociale wijkteams, maatschappelijk werkers, 
onderwijs die in aanraking komen met bepaalde ziektebeelden zoals dementie, NAH 
etc 
Doel: Bewustwording creëren over het de weg naar het hervinden van mogelijkheden 
in wat iemand kan na een ziekte of beroerte middels creatieve therapie.  
 
5. NAH en wat doet het met je partner 
Voor wie: mensen van een partner met NAH 
Doel: partners komen tot elkaar (rouwverwerking) via het praten en maken van kunst 

. 
6. Blijmakersnieuws  
Voor wie: iedereen die een blij bericht kan gebruiken. 
Doel: blije berichten voor Dordrecht. Positief kijken naar de dingen.  
 
7. Veiling van tot kunst gemaakte afgedankte spullen. 
Voor wie: Het opknappen van de spullen met mensen met niet zichtbare 
beperking/afstand tot de arbeidsmarkt.     
Doel: het recyclen van klein meubilair tot kunst.  
 

http://www.studioblijmakers.nl/
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Graag breiden we de activiteiten uit met als doel meer mensen in het helende proces 
te begeleiden. In de vijf jaar dat dit beleidsplan beslaat zullen meerdere ideeën 
ontstaan. 
Over 5 jaar zal Blijmakers het grootste creatieve centrum zijn voor jong en oud in de 
Drechtsteden.  
 

 
Samenwerkingspartners 
St. Door Dordrecht    (www.stichtingdoor.nl)    
Geef ’t Dordt     (www.facebook.com/geefhetdordt) 
Sociale Wijkteams    (www.swtdordrecht.nl) 
Hersenstichting Zuid Holland Zuid (www.hersenletsel.nl/zuid-holland) 
Covita      (www.covita.nl) 
Cva Ketenzorg 
Albert Schweitzer Ziekenhuis  (www.asz.nl) 
Revalidatiecentrum Rijndam  (www.rijndam.nl) 
Gemeente Papendrecht   (www.papendrecht.nl) 
Gemeente Dordrecht   (www.cms.dordrecht.nl) 
 
 
 
 

                       

http://www.studioblijmakers.nl/
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Financiën 
 

Stichting Studio Blijmakers is een non-profit organisatie, zoals blijkt uit artikel 2.3 van 

de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst 

omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met haar activiteiten 

behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.  

Om haar doelen te verwezenlijken moet bestaanszekerheid echter gewaarborgd zijn. 

Hiertoe worden inkomsten gegenereerd uit verschillende bronnen die allen bijdragen 

aan de genoemde doelstellingen, te weten: 

• Inkomsten uit verkoop van producten onder het eigen label (met name schapen) 

aan particulieren en bedrijven; 

• Inkomsten uit het geven van workshops; 

• Inkomsten uit dagbestedingsgelden; Voor dagbesteding gelden regelingen die 

zijn bepaald door de gemeente en/of zorginstantie. Deze deelnemers vinden bij 

Blijmakers een zinvolle dagbesteding. 

• Inkomsten begeleiding creatieve therapie 

• Inkomsten uit subsidies, fondsen, giften en donaties. 

 

Beloningsbeleid 
 

Stichting Studio Blijmakers is een vrijwilligersorganisatie. 

 

Vrijwilligers bij Blijmakers ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Voor stagiair(e)s 

gelden de afspraken die zijn gemaakt en vastgelegd in een stagecontract. 

 

Stichting Studio Blijmakers hanteert verschillende tariefgroepen voor vrijwilligers: 

1. Vrijwilligers met extra / c.q. specifieke taken en een onbelaste vergoeding, in lijn 
met de daarvoor geldende regelgeving. Zij ontvangen een vergoeding met een 
maximum van € 170 per maand en € 1.700 per jaar; 

2. Initiatiefneemster ontvangt een toelage die, als de begroting dat toelaat, 
uitgebouwd wordt naar een waardering op ZZP basis. 

In haar begroting reserveert de stichting een bedrag voor ondersteuning en 

begeleiding van vrijwilligers in de vorm van activiteiten zoals scholing in de vorm van 

workshops of trainingen bij bijvoorbeeld het vrijwilligershuis, uitstapjes, attentie met 

feestdagen en twee keer per jaar een vrijwilligersbijeenkomst. 

  

http://www.studioblijmakers.nl/
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Cijfers 
 
Balans 2018  

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden: 

31-12-2018  

€   € 

Beschikbaar op lange termijn: 

Ondernemingsvermogen           -830  

Langlopende schulden         10.000 

9.170 

Waarvan vastgelegd op lange termijn: 

Materiële vaste activa           5.908 

                                                                                                                                                        

Werkkapitaal            3.262 

                       =====

           

Dit bedrag is als volgt aangewend: 

Voorraden          3.000  

Vorderingen          2.301 

Liquide middelen            829 

6.130 

Af: kortlopende schulden          2.868 

             

Werkkapitaal            3.262 

                       ===== 

 

Het boekjaar 2018 is het eerste jaar waar verslag van wordt gedaan, derhalve zijn er 

geen vergelijkende cijfers beschikbaar. 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van 

activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale 

waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. 

Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. 

Voor de uitgebreide versie van het jaarrekening verwijzen we u naar onze website. 

  

http://www.studioblijmakers.nl/
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Bestemming liquidatiesaldo 

In geval de stichting wordt ontbonden, dan is in de statuten (Artikel 12, lid 6) bepaald 

dat een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve 

van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling. 

 

Beheer van vermogen 

Op grond van artikel 5 van de statuten en de feitelijke werkzaamheden heeft geen 

enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus 

kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als 

ware het eigen vermogen. De verkregen inkomsten worden niet belegd, maar 

aangehouden op een rekening-courant bankrekening. De stichting houdt niet meer 

vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene 

werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. 

 

Beschrijving administratieve organisatie 

De financiële administratie wordt uitgevoerd door accountantskantoor ten Raede te 

Dordrecht. Zij stellen ook de jaarrekening op die door het bestuur van Studio 

Blijmakers wordt goedgekeurd. De penningmeester van studio Blijmakers houdt het 

overzicht in de dagelijkse uitgaven en inkomsten. Deze worden besproken tijdens de 

periodieke bestuursvergaderingen. 

Uit deze administratie blijken onder meer de aard en omvang van: 

- De inkomsten en het vermogen van de stichting; 

- De kosten van het beheer van de stichting; 

- Alle overige uitgaven van de stichting. 

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door het publiceren van dit document 

via haar eigen website www.studioblijmakers.nl 

Hier zullen de hoofdlijnen van dit beleidsplan te vinden zijn. 
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