
 

 

Stichting Zo Mooi Mogleijk 
 
De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
 
In verband met de publicatie-eisen voor de ANBI-status, zoals bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onder J 
uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake rijksbelastingen, worden hierna de volgende gegevens 
gepubliceerd: 
 
. de contactgegevens 
. de doelstelling 
. het beleidsplan 
. de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden 
. het beloningsbeleid 
. het verslag van de uitgevoerde activiteiten 
. de financiële verantwoording 
 
Contactgegevens. 
Naam  Stichting Zo Mooi Mogelijk 
KvK  80558054 
RSIN  861715986 
Adres  Meidoornstraat 34, 6163EN Geleen  
E-mail  secretariaat@stichtingzomooimogelijk.nl  
Internet www.stichtingzomooimogelijk.nl  
 
Doelstelling. 
Stichting Zo Mooi Mogelijk zet kinderen met een beperking als kinderen met een mogelijkheid in de 
maatschappij. We belichten de krachten, talenten en mogelijkheden van deze kinderen i.p.v. de 
diagnose en hun beperkingen. 
Wij geloven dat met de juiste begeleiding ieder kind zijn talenten kan inzetten om mogelijkheden 
voor zichzelf te creëren. 
Stichting Zo Mooi Mogelijk  biedt kinderen met een beperking deze begeleiding graag aan. Wij 
geloven erin dat iedereen in onze maatschappij beoordeeld kan en daarom moet worden op zijn 
kwaliteiten. 
 
Beleidsplan. 
Het beleid is erop gericht kinderen/jongeren met een beperking t/m 26 jaar met een mogelijkheid in 
de maatschappij te zetten. Dit doen wij door middel van: 

- Het aanbieden van workshops, Kunst, Dans, Muziek en sport 
- Aanbieden van educatie: Taal en Sociale omgang 
- De doelgroep in beeld brengen en een stem geven zodat zij beter integreren in de 

maatschappij en uit hun isolement komen/blijven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuurssamenstelling 



 

 

Het bestuur van de stichting bestaat per 09 oktober 2020 uit 3 leden: 
S. Waterlander   voorzitter 
T. Jacobs   secretaris  
R. Schat   penningmeester 
Het bestuur heeft gedurende het jaar 2020 4 keer vergaderd. 
 
Beloningsbeleid. 
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.  
 
Verslag uitgevoerde activiteiten. 
De stichting heeft vóór zijn officiële oprichting in samenwerking met stichting Foras de 
trappenmarathon met mogelijkheden georganiseerd.  Dit hield in dat jongeren met een 
beperking(down, verstandelijke beperking, fysieke beperking, autisme, diabetes, morbide obesitas) 
vanaf de zomer iedere 14 dagen samen kwamen op de trappen van landgraaf voor te oefenen voor 
de trappen marathon met mogelijkheden. Deze marathon van 52km is 5 september met de 
deelnemers en begeleiding succesvol afgelegd. Op de website staat hiervan een foto verslag.  
 
In Oktober is de stichting gestart met het project “DUMMIES” welke dit keer als thema had Kunst. 6 
weken lang is er op iedere woensdag middag van 14:00-16:00 een kunstvorm beoefend en 
toegepast. Zoals, schilderen, graffiti, pimp my art, huishoudkunst, acryl gieten. 13 december zijn de 
kunstwerken tentoongesteld in de door C-Mill ter beschikking gestelde loods, C-Mill next door. Al 
deze evenementen zijn gefilmd door omroep Landgraaf. 
 
In december tussen 27 en 31 december heeft de stichting een kleine kerstmarkt gebouwd zodat 
kinderen met een beperking toch even het kerstgevoel kunnen ervaren.  
 
Stichting Zo Mooi Mogelijk is in gesprek met Omroep Landgraaf voor het opnemen van een 
documentaire/magazine over de werkplekken van kinderen met een beperking. Het doel hiervan is 
meer mensen kennis te laten maken met de doelgroep, bedrijven kennis te laten maken met de 
doelgroep en de voordelen van het in dienst nemen van de doelgroep. Tevens het belang voor de 
kinderen bloot te bij het hebben van een geschikte werkplek waar zij worden gewaardeerd op hun 
talent, passie en interesse.  
 
Dankzij subsidies en Giften zijn als deze activiteiten mogelijk geworden.  
 
Financiële verantwoording. 
In de financiële verantwoording geven wij de balans en de verlies- & winstrekening weer.  
Het boekjaar beslaat 3 maanden die gelijklopen met het kalenderjaar.  
 
 
 
 
   


