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Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van Intermezzo│Wereldwijven. 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 zal jaarlijks worden aangepast,.
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Bedrijfsgegevens
Statutaire naam
Adres
Postcode
Telefoonnummer
E-mailadres
Website

: Stichting Intermezzo
: Voorstraat 178
: 3311 ES Dordrecht
: 078 6136307
: post@stichtingintermezzo.nl / info@wereldwijven.info
: www.stichtingintermezzo.nl / www.wereldwijven.info

RSIN
KvK-nummer

: 006956178
: 41119415

Stichtingsbestuur
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:
•
•
•

Mevr. C. Baas-Borsje | Voorzitter
Dhr. N. Rövekamp | Penningmeester
Dhr. B. den Boer | Bestuurslid

Het bestuur doet haar werk volledig onbezoldigd.
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Stichting Intermezzo │ Wereldwijven ateliers
Stichting Intermezzo werd in 1983 opgericht als galerie en winkel voor hedendaagse
vormgeving. De naam Intermezzo vindt zijn oorsprong in het feit dat de galerie bij
oprichting bedoeld was als een tijdelijke onderneming.
Inmiddels bestaat Intermezzo echter al meer dan 35 jaar en heeft een naam opgebouwd
als initiator en inspirator van uiteenlopende projecten.
Wereldwijven is het project dat na een lange opstart langzaam uitgroeide tot een van de
juweeltjes: een atelier en leerwerkbedrijf waar inmiddels meer dan 90 vrouwen, met
allerlei culturele achtergronden, werken aan hoogwaardige en ambachtelijke
textielproducten.
Doel van het project Wereldwijven is enerzijds positieverbetering van vrouwen uit
diverse culturen en anderzijds een eigentijdse vorm te vinden voor traditionele
handwerktechnieken. Dit door middel van samenwerking, ontmoeting, educatie,
professionalisering van de medewerkers en deelnemers van Wereldwijven en de verkoop
van diensten en producten.
Maatschappelijke betrokkenheid is bij de Wereldwijven ateliers uitgangspunt, met als
inzet leerwerkmogelijkheden op het gebied van hedendaags design. Begeleiding is in
sterke mate gericht op zelfontwikkeling, waarmee de stichting bijdraagt aan de realisatie
van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2.1 van de statuten.
Bij Wereldwijven ateliers wordt textielhandwerk uitgevoerd voor eigen
verkoopproducten, in opdracht van particulieren, Business to Business, ten behoeve van
zelf producerende, vaak kleinschalige ontwerpers.
Wereldwijven tracht met haar activiteiten participanten te ondersteunen in:
-

Deelname aan maatschappelijke, culturele en sociale activiteiten;
Het uitbreiden van hun sociale netwerk;
Participatie en bewust deelnemen aan de (Nederlandse) samenleving;
Het (her)winnen van zelfvertrouwen: ‘Je mag er zijn’.

Tevens is er begeleiding van stagiairs en zijn er contacten met opleidingsinstituten op
MBO-niveau.
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In het najaar van 2016 is het Wereldwijven Naaiatelier van start gegaan. In dit atelier
wordt, naast werken in opdracht, aan vakgerichte scholing gedaan. Hier leren
deelnemers nog meer verantwoordelijkheden aan te gaan met voornamelijk
bedrijfsmatige opdrachtgevers.
Dit atelier is 2 jaar lang financieel ondersteund door Stichting DOEN. In 2019 werd een
doorstart gemaakt nadat de opstartfase met goed gevolg was geëvalueerd. Er komen
voldoende opdrachten binnen om vertrouwen te hebben in de toekomst van het
naaiatelier. Vanaf 2019 wordt er geen gescheiden boekhouding meer gevoerd voor de
beide ateliers.
Als verlengde van de van buiten minder zichtbare etalage van winkel en ateliers aan de
Voorstraat 178, wordt een leegstaande etalage gebruikt in het aangrenzende pand.
Wereldwijven is op dit moment een redelijk succesvol en financieel gezond bedrijf.
Intermezzo heeft zich hiermee ontwikkeld tot een organisatie met de sterke merknaam
‘Wereldwijven’.

Doelstellingen
De doelstellingen van de stichting zijn opgenomen in artikel 2.1 van de statuten en
luiden als volgt:
- Bijdragen aan de individuele ontplooiing van medewerkers door middel van het
vervaardigen van hoogwaardig en ambachtelijk interieurtextiel in een professionele
en marktgerichte omgeving;
- Het creëren van ontmoetingen;
- Het ondersteunen van uitingen op het gebied van hedendaagse vormgeving
wanneer deze bijdragen aan de door de stichting beoogde doelen.
Met haar doelstellingen beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

Missie
Wereldwijven stelt zich een samenleving voor waar iedereen erbij hoort en waar
individuele ontplooiing en versterking van de eigen kracht worden nagestreefd om zo
iedereen kansen te bieden tot positieve maatschappelijke deelname.
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Missie van Wereldwijven is:
- Het bevorderen van zelfstandigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid;
- Het faciliteren en stimuleren van deelname aan maatschappelijke, culturele en
sociale activiteiten;
- Het uitbreiden van een sociaal netwerk;
- Het overdragen van sociale en ambachtelijke vaardigheden;
- Het vergroten van zelfvertrouwen.

Wereldwijven richt zich op vrouwen met allerlei (culturele) achtergronden - van jong tot
oud, hoog- of laag opgeleid - met speciale aandacht voor vrouwen die door
omstandigheden in hun leven buiten de boot dreigen te vallen.
Wereldwijven wil aan haar missie invulling geven door het bieden van een prikkelende,
creatieve omgeving, die bijdraagt aan de talentontwikkeling van haar deelnemers.
Wereldwijven biedt de mogelijkheid om in een veilige omgeving te werken aan
hoogwaardige producten, waarbij ambachtelijke en sociale vaardigheden worden
overgedragen door een multidisciplinaire aanpak.
Wereldwijven creëert een omgeving waarin de deelnemers zich gezien voelen en waar de
juiste snaar geraakt wordt.

Toekomstvisie
Wereldwijven ateliers is inmiddels een begrip, zowel binnen als buiten Dordrecht.
Door het aanbieden van een prikkelende werkplek worden vrijwilligers en participanten
van Wereldwijven gemotiveerd om gelijkwaardig en naar eigen kunnen te werken en
zich naar eigen mogelijkheden verder te ontwikkelen. Taalontwikkeling is hierbij een
nadrukkelijk punt van aandacht.
Daarbij wordt het leren van elkaar, dus ook elkaars vaardigheden op het gebied van
hand- en naaiwerk, als middel ingezet. Doel daarbij is om kwalitatief goed handwerk en
naaiwerk af kunnen leveren. Hiermee biedt Wereldwijven opdrachtgevers de
mogelijkheid om een breed scala aan textiele ambachten in de Wereldwijven ateliers uit
te laten voeren. Voor de Wereldwijven zelf draagt het bij aan een gevoel van
verantwoordelijkheid, zingeving en bevordert het het spreken van de Nederlandse taal.
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Om de toekomst van Wereldwijven toekomstbestendig te maken wordt gezocht naar
versterking van financiële middelen.
• Een daarvan is het genereren van meer omzet vanuit de eigen winkel. De winkel is de
afgelopen jaren gemoderniseerd en aangepast aan het werken met een grote groep
vrouwen. De uitstraling is hiermee verbeterd, maar gestreefd wordt naar een hogere
omzet. De winkel draait op vrijwilligers. Door het aanbieden van een aantal lessen
door een retaildeskundige worden deze ondersteund zodat zij met meer vertrouwen
de klant kunnen helpen.
• Een ander middel is het aannemen van meer eenvoudigere opdrachten voor het
naaiatelier. Doordat de deelnemers hier met meer vertrouwen aan kunnen werken zal
de productiviteit omhoog gaan. Moeilijker werk is op dit moment een stap te ver.
Ook is er geen aparte naaidocent meer. Dit drukt minder op de aanwezige financiële
middelen en de begeleiding van zowel naai- als handwerkatelier is nu in dezelfde
handen.
• Tenslotte is het van belang om te investeren in het onderhouden van goede banden
met sociale partners en het gemeentebestuur.

Financiën
Stichting Intermezzo is een non-profit organisatie, zoals blijkt uit artikel 2.4 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 diensten aan de gemeente Dordrecht met betrekking tot het
plaatsen en begeleiden van participanten;
− Inkomsten uit verkoop van eigen producten aan particulieren;
− Inkomsten uit diensten aan zakelijke opdrachtgevers (Business to Business);
− Inkomsten uit verkoop van producten die zijn ingekocht voor verkoop in de
winkel van Wereldwijven;
− Inkomsten uit subsidies, fondsen, giften en donaties.
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Beloningsbeleid
Stichting Intermezzo│Wereldwijven is een maatschappelijke organisatie die
voornamelijk werkt met vrijwilligers.
Vrijwilligers bij Wereldwijven ontvangen in principe geen vergoeding. Naast vrijwilligers
die zich geheel op eigen initiatief hebben aangemeld, zijn er vrijwilligers met een
participatieplek. Deze participanten worden door de gemeente gestimuleerd om, met
behoud van uitkering, ervaring op te doen en zodoende een zinvolle daginvulling te
hebben. Voor vrijwilligers met een participatieplek gelden regelingen die zijn bepaald
door gemeente, zorginstantie of uitkeringsinstantie. Voor stagiair(e)s gelden de
afspraken die zijn gemaakt en vastgelegd in een stagecontract.

Stichting Intermezzo│Wereldwijven hanteert verschillende tariefgroepen:
1. Vrijwilligers zonder vergoeding (m.u.v. reiskosten tot een maximum van € 20 per
maand);
2. 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 € 150 per maand en € 1.500 per jaar;
3. Externen, ingehuurd voor zakelijke diensten, en zzp’ers. Zij ontvangen een
vergoeding die onderkant-marktconform is, in lijn met het gegeven dat zij
werkzaam zijn bij een vrijwilligersorganisatie.
In haar begroting reserveert de stichting een bedrag voor ondersteuning en begeleiding
van vrijwilligers in de vorm van activiteiten zoals excursies, scholing, uitstapjes en
festiviteiten.

Cijfers
Balans 2019 (na belasting)
2019

2018

2019

2018

62.377

56.698

Vaste activa

9.428

13.292 Kapitaal

Vlottende activa

4.500

4.500 Voorzieningen

8.814

11.314

Liquide middelen

18.557

18.262 Kortlopende schulden

5.306

10.374

48.639

48.011 Resultaat na belasting

4.626

5.679

81.123

84.065

Vorderingen

81.123

84.065
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Winst & Verliesrekening 2019 (voor belasting)
2019

2018

2019

2018

Personeelskosten

96.636

85.249 Verkopen

27.620

29.128

Huisvestingkosten

20.126

23.333 Participatie inkomsten

120.291

109.167

182

1.339

148.093

139.634

Afschrijvingskosten

1.364

Algemene kosten

1.364 Subsidies/Giften

10.838

9.133

Verkoopkosten

3.470

3.196

Inkopen

11.033

11.680

Resultaat voor belast.

4.626

5.679

148.093

139.634

Bovenstaande is een vereenvoudigde weergave van de jaarrekening van de Stichting
Intermezzo. Zowel de balans als de verlies en winstrekening van Intermezzo laten een
gezond beeld zien. Opvallend is dat ondanks het positieve resultaat, de liquide middelen
nauwelijks zijn gestegen. Dit komt doordat we dit jaar met minder schulden
(Crediteuren en Overige schulden) afsluiten dan vorig jaar.
De post “Overige vorderingen” op de balans is volledig de eindafrekening met de
Sociale Dienst betreffende de participantenvergoeding over het 4e kwartaal, inclusief de
achtergehouden 20% over de 1e drie kwartalen.
In 2019 heeft Intermezzo zich financieel goed gestabiliseerd. Zowel de uitgaven, als
inkomsten, liggen in lijn met het budget en er hebben zich geen bijzonderheden
voorgedaan. Voor het garanderen van de continuïteit en om voldoende reserve te
hebben voor de normale verplichtingen, is het resultaat volledig aan het kapitaal
toegevoegd.

Bestemming liquidatiesaldo
In geval de stichting wordt ontbonden 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.
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Beschrijving administratieve organisatie
De financiële administratie van de stichting wordt gevoerd door een administratief
medewerker van SPUI93*, onder verantwoording van de penningmeester van Stichting
Intermezzo.
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 jaarrekening van de stichting wordt opgesteld door SPUI93 en goedgekeurd door
het bestuur.

* SPUI93, platform vrijwillige inzet, is gevestigd in Dordrecht en biedt organisatorische en
praktische ondersteuning aan organisaties die werken met vrijwilligers, aan initiatieven met
belang voor de samenleving en aan vrijwilligers.

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door het publiceren van dit document via
haar eigen website www.wereldwijven.info

Met dank aan:
Vrienden van Wereldwijven
Adviseurs van Wereldwijven
Stichting DOEN

Klanten, samenwerkingspartners en opdrachtgevers
en alle anderen die Wereldwijven een warm hart toedragen.
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