BELEIDSPLAN STICHTING INVOKI
Voor u ligt het beleidsplan 2O19-2O23 van de Stichting Integrale Vorming van het Kind
(INVOKI). Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in
de werving en het beheer van gelden.
Stichting Invoki is opgericht op 12 juni 2013 en sinds deze datum heeft zij zich intensief
ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling.
Het bestuur wordt gevormd door:
Voorzitter: M.J. Liem - de Mello
Penningmeester: M.I.A. Bongaarts
Secretaris:C.J. Broskij - Engelen
De contactgegevens zijn:
Stichting INVOKI
Concertgebouwplein 17
1071 LM Amsterdam
Telefoon: 0641416984
infoinvoki@gmail.com
www.invoki.org
Stichting Invoki is ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer 58212191.
Het RSIN-nummer van de stichting is 852925918.
Het bankrekeningnummer is NL90RABO0379120704 t.n.v. Stichting Invoki Amsterdam.
DOELSTELLING
De stichting heeft ten doel het (doen) bevorderen en leveren van een kwalitatieve en
kwantitatieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en het welzijn van kinderen in de
meest brede zin van het woord, onder meer door het bieden en organiseren van
opvangfaciliteiten in de ruimste zin en voorts alles te doen dat geacht kan worden met dit doel
in middelijk of onmiddellijk verband te staan of daartoe bevordelijk kan zijn.
Daarnaast heeft de stichting ten doel bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen vanuit
pedagogisch perspectief.
De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden komen overeen.
Met de werkzaamheden van Invoki wordt het algemeen belang gediend. De stichting beoogt
niet het maken van winst.
ACTIVITEITEN
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door
a. kinderopvang te (doen) bieden zoals bedoeld in de Wet Kinderopvang;
b. het vergroten van de betrokkenheid van ouders en verzorgers bij de ontwikkeling van het
kind;
c. het aanbieden van opvoedondersteuning aan ouders;
d. het begeleiden en observeren van kinderen, jongeren en ouders;
e. het samenwerken met andere organisaties op gebied van pedagogische ontwikkelingen;

f. het samenwerken met onder andere scholen, zorgpartijen en gemeenten, op lokaal,
regionaal of landelijk niveau;
g. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van beschikbare middelen ten
behoeve van haar primaire doelstelling;
h. het afleggen van maatschappelijke verantwoording.
PLANNEN OP KORTE EN MIDDELLANGE TERMIJN
Ter verwezenlijking van haar doel heeft Stichting Invoki in augustus 2019 kinderdagverblijf
Kid’s Garden geopend aan de Bemelergrubbe 15, 6226 NK te Maastricht.
Tel. 06 41646007
info@kidsgardenmaastricht.nl
www.kidsgardenmaastricht.nl
Het is de bedoeling in de toekomst vanuit één of meerdere goedlopende kinderdagverblijven
door te groeien naar een basisschool.
BELONINGSBELEID
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun taakvervulling. Zij vragen geen
onkostenvergoeding.
Voor het personeel van kinderdagverblijf Kid’s Garden Maastricht wordt de CAOkinderopvang gevolgd.
FINANCIËLE VERANTWOORDING
Vermogen
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen,
subsidies en donaties, bijdragen van ouders en verzorgers alsmede andere verkrijgingen.
Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.
Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting
beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
In bijlage treft u de jaarrekening 2019 aan.
Amsterdam, 1 augustus 2019

