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1 Inleiding
In het onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting CRE8 het actuele beleid vast.
Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 januari 2015. Het beleidsplan
zal jaarlijks worden aangepast indien nodig.
2 Strategie
Stichting CRE8 is in 2013 opgericht met als doelstelling het ondersteunen en bevorderen van
de talentontwikkeling alsmede het begeleiden van jongeren en jongvolwassenen met
complexe problematiek op terreinen als wonen, financiën, scholing, werk, gezondheid,
justitie, sociaal netwerk en vrijetijdsbesteding.
Stichting CRE8 heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten van de Stichting en uit
de feitelijke werkzaamheden.
Mocht er sprake zijn van ontbinding en vereffening dan zal het vermogen van de Stichting
worden behandeld conform het gestelde in de statuten van de Stichting (zie artikel 13). Het
resterend vermogen zal dan worden overgedragen naar een andere ANBI instelling met een
soortgelijke doelstelling.
3. Beleid Stichting CRE8
3.1 werkzaamheden van Stichting CRE8
In het bijzonder heeft Stichting CRE8 ervoor gekozen om deze doelstelling te willen bereiken
via het inrichten van CRE8 werkplaatsen. In deze werkplaatsen is enerzijds apparatuur
aanwezig waarmee het mogelijk is producten en objecten fysiek vorm te geven. Deze
apparatuur bestaat uit 3D printers, laser snijders en ander gereedschap waarmee materiaal
kan worden bewerkt. Tevens beschikt een werkplaats over de benodigde ICT en software om
deze apparatuur te bedienen en ontwerpen te maken, aan te passen en voor te bereiden.
Binnen de werkplaatsen wordt door de Stichting CRE8 begeleidingsprogramma’s aan de
jongeren en jongvolwassenen aangeboden. Dit zijn programma’s gericht op lifestyle, het
opdoen van arbeidservaring en het kunnen vertalen van de eigen creativiteit naar de fysieke
mogelijkheden welke de werkplaats biedt.
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Stichting CRE8 werkt via de inzet van derden aan het uitvoeren van bovengenoemde
activiteiten. Hiertoe sluit de Stichting overeenkomsten met derde partijen zoals (semi)
publieke diensten of partijen welke in opdracht van publieke diensten werken.
Een bijzondere partij is de CRE8 bv. Deze organisatie voert haar activiteiten mede uit in de
CRE8 werkplaats en een deel van deze activiteiten is gebaseerd op
uitvoeringsovereenkomsten tussen de BV en de Stichting. De BV krijgt van de Stichting de
beschikking over de werkplaats en de aanwezige infrastructuur. Omdat de BV tevens eigen
bedrijfsmatige activiteiten ontplooit is het de intentie van de Stichting en de BV dat op
termijn de BV op voldoende mate kan bijdragen in de vergoeding / huur van de werkplaats
en de aanwezige infrastructuur welke in het bezit is van de Stichting.
Naast de overeenkomsten tussen Stichting en BV is er ook sprake van een door de Stichting
benoemde commissaris bij de BV waardoor de samenwerking tussen beide partijen en de
afstemming over de wederzijdse doelstellingen is gewaarborgd. Er vindt geen personele unie
plaats in het bestuur van de Stichting en de BV. Beide partijen opereren bestuurlijk en in
eigendomsstructuur onafhankelijk van elkaar.
Stichting CRE8 heeft als doelstelling om het concept van de CRE8 werkplaats in meer dan
één geografische locatie uit te rollen. Hierbij zal telkenmale worden gezocht naar een
samenwerking met lokale publieke organisaties en zal het dagelijks beheer van de
werkplaats en de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden worden ondergebracht bij
een rechtspersoon gelijk de hiervoor beschreven BV. Het tempo van deze uitrol van het CRE8
concept is mede afhankelijk van de mate van succes in het verkrijgen van financiële
middelen door de Stichting.
3.2 Werving en beheer van gelden
Stichting CRE8 werft middelen om de realisatie van deze doelstellingen te ondersteunen.
Hiertoe doet de Stichting verzoeken aan goede doelen organisaties en vergelijkbare fondsen
om de aanschaf/huur en inrichting van de werkplaatsen mogelijk te maken en financieel te
ondersteunen. Ook ontvangt de Stichting middelen van opdrachtgevers voor het uitvoeren
van de genoemde begeleidingsprogramma’s van jongeren en jongvolwassenen.
De Stichting staat open voor financiële bijdragen uit maatschappelijke bronnen waaronder
donaties en giften.
De vergoeding voor huur en gebruik van de infrastructuur door de werkplaats BV is tevens
een inkomende geldstroom voor de Stichting.
De Stichting CRE8 beheert het haar toevertrouwde vermogen pragmatisch en zonder
winstoogmerk. Het beheer van het vermogen is gericht op het continueren van de
faciliteiten per werkplaats (huur, groot onderhoud en eventuele vervanging van machines
alsmede het vergoeden van de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de
begeleidingsprogramma’s).
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Bestemming van het vermogen kan slechts bestaan uit kostenposten inzake huur, aanschaf
of onderhoud van machines of werkplaatsinrichting, vergoeding voor uitvoeren van
werkzaamheden door derden op grond van overeenkomsten, onkostenvergoedingen en
kosten ten behoeve van communicatie, het aanvragen van financiële ondersteuning of
representatie van de Stichting bij relevante gebeurtenissen.

Het vermogen van de Stichting dient niet boven het bedrag uit te stijgen dat voorzien is voor
het ondersteunen van de continuïteit van de operationele werkplaatsen gedurende twee
jaar. Daar waar dit vermogen uitstijgt boven dit bedrag dient het bestuur te kiezen voor het
faciliteren van een nieuwe werkplaats of het verlagen van huurbedragen voor de CRE8
operaties in de werkplaatsen.
Op grond van artikel 8 van de statuten van Stichting CRE8 en haar feitelijke werkzaamheden
heeft geen enkele rechtspersoon doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Aldus
kan geen enkele (rechts) persoon beschikken over het vermogen van de Stichting als ware
het eigen vermogen.
4. Overige
4.1 Beloningsbeleid
Bestuursleden van de Stichting ontvangen, desgevraagd, een onkostenvergoeding voor
activiteiten welke de leden van het bestuur voor de Stichting uitvoeren.

4.2 Administratieve organisatie
De administratie van de Stichting wordt gevoerd door O&D Administratie en Belastingen te
Leiden. De jaarrekening van de Stichting wordt opgesteld door O&D Administratie en
Belastingen te Leiden.
4.3 Publicatieplicht
De Stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website www.c-r-e8.nl/over CRE8/Stichting CRE8
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