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ANBI-verantwoording 

Stichting Talent Begeleiding Eemland (STEQ) 

 
Gegevens 

 

Naam 

 

Stichting Talentbegeleiding Eemland (STEQ) 

 

RSIN 

 

861543853 

 

KVK-nummer 

 

80063888 

 

Adres 

 

Hazelaarlaan 14, 3319 XM  Dordrecht 

 

Post- en bezoekadres 

 

Dollardstraat 141, 3812 EV. Amersfoort 

 

Emailadres 

 

info@steq.nl  

 

Telefoonnummer 

 

06 156 72 924 

 

Website 

 

https://steq.nl 

 

    

Doelstellingen 

Doelen: 

• Het bieden van een onderwijszorgarrangement voor de hele doelgroep begaafde leerlingen 

met extra behoefte aan ondersteuning in de regio MiddenNederland. 

• Kinderen en jongeren, waarvoor deelname aan (passend) onderwijs geen vanzelfsprekendheid 

is, te ondersteunen zodat het welzijn, de ontwikkeling en maatschappelijke participatie van die 

kinderen binnen hun mogelijkheden tot volledige bloei kunnen komen. 

• Ouders te ondersteunen bij de opvoeding en hun zoektocht, naar begeleiding op maat voor de 

kinderen, op de domeinen onderwijs en zorg. 

• Het geven van voorlichting aan, het delen van kennis met en bieden van ondersteuning aan 

organisaties en professionals op de domeinen onderwijs en zorg om de positie van de kinderen 

te verbeteren. 

 



                                                                                                                                       

ANBI-verantwoording 0122 v0 2 

Werkwijze: 

• Het aanbieden van dagbesteding, groepsactiviteiten en individuele begeleiding. 

• De mogelijkheden en behoeften op enig moment van het kind als vertrekpunt te nemen en van 

daaruit ontwikkelingsgericht te werken. 

• Een synergetische zienswijze op welzijn en ontwikkeling te hanteren en uit te dragen. 

• Een sociale kaart te ontwikkelen, en te onderhouden van instellingen en professionals, welke 

een passend aanbod in de ondersteuning van de doelgroep kunnen hebben. 

 

 

Hoofdlijnen beleidsplan 

Missie 

Wij geloven in de inclusieve samenleving waarin iedereen ongeacht diens achtergrond, talent en 

intellectueel vermogen een volwaardige plek heeft. Wij zijn gidsen voor begaafde jonge mensen die de 

aansluiting moelijk kunnen vinden. 

 

Visie 

Wij hebben ons doel bereikt wanneer begaafde kinderen en jongeren mogen zijn wie zij willen zijn; 

vanuit hun kracht, creativiteit en uniciteit en wanneer iedere school de intellectuele diversiteit van haar 

leerlingen en studenten in alle echtheid ziet, stimuleert en activeert, dus inclusief onderwijs een feit is.  

 

De hoofdlijnen van het beleidsplan: 

• De tussenvoorziening voor (hoog)begaafden: Door middel van cognitieve, ervaringsgericht en 

oplossingsgerichte werkwijzen schooluitvallers en hun ouders duurzaam handvatten aanbieden 

ten behoeve van een succesvolle schoolcarriere. De diensten die hierbij horen zijn: 

talentwerkplaatsen, leerondersteuning, ouder- en ambulante begeleiding. Leeftijdscategorie 6 

– 12 jaar. 

• Pedagogische ondersteuning in het kader van de wet passend onderwijs: Schoolsupport ten 

behoeve van het creeeren van een gezond pedagogisch klimaat in de klas en het begeleiden 

van de leerlingen op de persoonlijke kwaliteiten. Leeftijdscategorie 6 – 12 jaar. 

• Ouderondersteuning en begeleiding: Begeleiden van ouders bij de opvoeding van 

hoogbegaafde kinderen met externaliserend (ongewenst) gedrag. De diensten die hierbij 

horen: thema-bijeenkomsten voor ouders en verzorgers, ambulante begeleiding, 

onderschoolse dagopvang. 
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Inkomsten en vermogen:  

Het vermogen van de stichting wordt via betaalde opdrachten, subsidies en giften verworven en wordt 

beheerd op een bankrekening bij de ING (NL31 INGB 0006 7346 57). Het vermogen wordt aan de 

bovenstaande activiteiten besteed. 

 

 

Bestuur en organisatie 

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen: Lijnie Reijers (voorzitter), Annemarie 

Heijman en Willem Bosman. 

 

Beloningstructuur 

Stichting Talentbegeleiding Eemland kent het volgende beloningsbeleid:  

• Het bestuur ontvangt géén beloning voor haar werkzaamheden.  

• Vrijwilligers kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen.  

• De medewerkers in loondienst worden volgens de CAO jeugdzorg betaald.  

• De zelfstandige therapeuten worden per project betaald.  

 

Werkzaamheden 

• Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van afgelopen jaar is terug te vinden in ons 

jaarverslag. 

  

Financiële aspecten 

• De financiële verantwoording/onze jaarverslagen kunt u hier raadplegen: 

○ Jaarverslagen en jaarrekeningen 

● Verkrijging van vermogen: Het vermogen van de stichting wordt gevormd door betaalde 

opdrachten, subsidies, donaties, schenkingen, legaten, erfstellingen en alle andere verkrijgingen 

en baten. Meer concreet werft de stichting de inkomsten op de volgende wijze: 

○ In het kader van de Jeugdwet en PGB’s gegunde opdrachten. 

○ In het kader van de wet passend onderwijs gegunde opdrachten. 

○ Geworven fondsen ten behoeve van projecten. 

○ Particuliere opdrachten ten behoeve van de begeleiding van (hoog)begaafde 

kinderen met gedragsproblematiek. 

○ Particuliere opdrachten gerelateerd aan de begeleiding van (hoog)begaafde 

kinderen. 
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○ Subsidies ten behoeve van projecten ten behoeve van (hoog)begaafde kinderen. 

● Uitgaven: Het uitgangspunt van de stichting is dat zij de ontvangen financiële middelen volledig 

besteedt aan de betreffende projecten en opdrachten. Dat neemt niet weg dat de stichting ook 

noodzakelijke voornamelijk administratieve kosten moet maken om de stichting draaiende te 

houden. Dit betreffen onder meer de kosten voor het kantoor, de verzekeringen, keurmerken, de 

website, de bankrekening en kantoorartikelen. Om onvoorziene kosten te dekken, streeft de 

stichting naar een continuïteitsreserve. 

 

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze pagina of over de stichting in het algemeen, 

neem dan contact met ons op. 

  

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van Stichting Talentbegeleiding Eemland (STEQ) 


