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1.   Missie, visie en doelstelling 
 

1.1  Missie en visie  
Stichting Enver werkt vanuit de pedagogische discipline: het jeugd- en opvoedkundig werk. 

De dienstverlening is gericht op het versterken van het kind, de jongere en het gezin door 

hun eigenwaarde te stimuleren, het zelfvertrouwen te vergroten, de ontwikkeling te 

stimuleren en talenten te ontwikkelen. Omdat de professionals vaak relatief kort betrokken 

zijn bij het leven van jeugdigen, werken zij in aanvulling op de (potentiële) mogelijkheden 

van het gezin en van de sociale omgeving van het gezin. Oplossingen worden gezocht in de 

directe omgeving: in het gezin, op school en in de buurt. De veiligheid en geborgenheid van 

de jeugdigen staan hierbij altijd voorop.  

 

 

Enver wil het verschil maken door ‘de juiste hulp, op de juiste plek, op het juiste moment’. In 

het bijzonder voor de meest kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen met complexe of 

gestapelde problematiek. Hen willen we in ieder geval passende hulp bieden, binnen het 

vakgebied j&o en voor een deel in het multidisciplinaire domein samen met de jeugd-ggz en 

jeugd met beperking 

 

1.2  Doelstelling 
Stichting Vrienden van Enver stelt zich ten doel het werk van Stichting Enver te 

ondersteunen. Het betreft financiële ondersteuning, die niet gedekt kan worden uit subsidies 

of andere inkomstenbronnen, en die het leven van cliënten en hun gezinnen of pleeggezinnen 

kleur geeft. De Stichting vrienden van Enver richt zich voornamelijk op vragen van individuele 

cliënten, echter aanvragen voor groepsactiviteiten of innovaties worden ook in behandeling 

genomen. 

 

 

Voor een steuntje in de rug 

 

 

Uit: statuten Stichting Vrienden van Enver: 

De stichting heeft als doel het ondersteunen van activiteiten van Stichting Enver en het 

verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

 Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of hen die deel 

uitmaken van organen van de stichting. 

 De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verkrijgen van schenkingen, 

legaten, donaties, het werven van fondsen en al hetgeen hiermee verband houdt. 

 De stichting beoogt geen winst te maken. 

 

 

2.   De organisatie 
 

2.1  Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Enver bestaat uit: 

Dhr. G. Cardol  voorzitter 

Mw. E.C. Brons secretaris-penningmeester 

Mw. E.M. Reinhard  lid                                

 

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Daarbinnen is het bestuur 

verantwoordelijk voor het algemene en financiële beleid en legt jaarlijks middels een 

jaarverslag verantwoording af over de activiteiten. Het bestuur is onbezoldigd en in de 

statuten zijn de kaders omtrent integriteit en aanwending van de middelen opgenomen. 

 



 

 

 

2.2  Medewerker fondsenwerving 

Enver stelt een medewerker fondsenwerving ter beschikking aan de Stichting Vrienden van 

Enver. De medewerker fondsenwerving is aanspreekpunt voor medewerkers van Enver en 

externe geldverstrekkers (fondsen en andere donateurs). 

De medewerker fondswerving beoordeelt de aanvragen en dient deze in bij een of meerdere 

fondsen. De medewerker rapporteert aan het bestuur van de stichting middels een overzicht 

van alle aanvragen en het resultaat daarvan. 

 

Jeugdzorgwerkers van Enver vervullen de brugfunctie tussen de cliënt en de Stichting 

Vrienden van Enver. Het is daarom belangrijk dat zij bekend zijn met de Stichting Vrienden 

van Enver en op de hoogte zijn van de mogelijkheden en de voorwaarden voor het doen van 

een aanvraag. De werkwijze van de stichting is opgenomen in de interne Enverwijzer. Via 

intranet wordt door middel van nieuwsberichten met enige regelmaat aandacht besteed aan 

de Stichting Vrienden van Enver.  

 

 
3. Fondsen  
 

Stichting Vrienden van Enver richt zich met name op het aanschrijven van fondsen die 

maatschappelijke doelen nastreven. De Stichting Vrienden van Enver benadert deze fondsen 

met verzoeken tot financiële ondersteuning voor middelen en activiteiten ten behoeve van 

cliënten en (pleeg)ouders van Enver. De Stichting schrijft eveneens fondsen aan voor een 

bijdrage aan groepsactiviteiten of innovaties. 

 

 

4. Verwerking persoonsgegevens 
 
Om voor cliënten financiële ondersteuning te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat 

Stichting Vrienden van Enver persoonsgegevens aanlevert aan fondsen, conform de beleidslijn 

van het betreffende fonds. De cliënt tekent een toestemmingsverklaring of ondertekent de 

aanvraag bij een fonds wanneer er gewerkt wordt met persoonlijke gegevens zoals naam en 

geboortedatum en een omschrijving van de persoonlijke situatie. 

Wij werken alleen met fondsen die zorgvuldig omgaan met de privacy van cliënten.  

Fondsen toetsen de aanvragen aan hun beleid, om te beoordelen of zij aan een cliënt al dan 

niet een gift willen doen. Stichting Vrienden van Enver gaat zorgvuldig om met persoonlijke 

gegevens van cliënten. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, niet gedeeld met 

derden en niet langer dan vijf1 jaar bewaard. 

 

 

5. Financiën 
 

Vrienden van Enver heeft een bankrekening op naam NL92INGB0678026521. Hierop ontvangt 

zij de giften. 

De ontvangen giften worden in het geheel besteed conform  de specifieke aanvraag en 

bijbehorende toezegging. Alle aanvragen, donaties en bijbehorende financiële afhandeling zijn 

geoormerkt. Eventuele niet bestede middelen worden geoormerkt teruggestort naar het 

betreffende  fonds. De kosten van verwerving en administratie worden door Enver gedragen 

en komen niet ten laste aan de fondsen/giften. Jaarlijks laat Stichting Vrienden van Enver een 

jaarrekening op maken.  

 

 

  

                                           
1 De bewaartermijn van 5 jaar sluit aan bij de voorwaarde van Kinderhulp om aankoopbewijzen 5 jaar te 

bewaren. Bij Kinderhulp worden de meeste individuele aanvragen worden gedaan. 



 

 

 

6. Communicatie 
 

Stichting Vrienden van Enver heeft een webpagina op de website van www.enver.nl. Op de 

webpagina van Stichting Vrienden van Enver is informatie over de vriendenstichting, de meest 

recente jaarrekening, het Standaardformulier Publicatieplicht Fondsenwervende Instellingen,  

contactgegevens en nieuwsberichten te vinden. 

 

Stichting Vrienden van Enver ambieert intern en extern nog meer zichtbaarheid. Dit zal in komende 

jaren nader vorm krijgen.   

http://www.enver.nl/

