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Stichting Integratiehuis 
Stichting Integratiehuis is opgericht middels een notariële akte op 20 juli 2016 en heeft Arnhem als 
vestigingsplaats. Vanaf 21 juli 2016 staat de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
 
Doel van de stichting 
1. het bevorderen van integratie van vluchtelingen middels het aanbieden van gerichte  

 coaching, werkruimtes en persoonlijke buddy’s 
2. een bijdrage leveren aan participatie door hiertoe een stimulans te leggen bij zowel 

nieuwkomers als gevestigde landgenoten 
 
Hoofdlijnen actueel beleidsplan 
1. Doelstelling en werkzaamheden 

• Ontwikkelen van programma’s voor de integratie van nieuwe Nederlanders (statushouders) 

• Gerichte coaching op persoonlijke doelstellingen (maatwerk) 

• Praktisch onderwijs en ondersteuning mbt de Nederlandse samenleving  

• Opzetten van projecten en activiteiten die verbinding en participatie bevorderen 

• Duurzame relaties tussen individuele Nederlanders en nieuwkomers bevorderen (maatjes) 

• Samenwerken, richting geven en toerusten van medewerkers 
 
2. Inkomsten 

De inkomsten worden verworven via fondsen, donaties en subsidies. Stichting Integratiehuis 
ontvangt projectmatig subsidie van de subsidieverstrekkers en/of fondsen. Na afloop van elk 
project wordt er aan de subsidiegever verantwoording afgelegd. 

 
3. Beheer en besteding van de gelden 

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn 
onder meer: jaarlijks een begroting opstellen, een jaarrekening vaststellen en goedkeuren en de 
gelden beheren en besteden. Hiertoe wordt een administratie bijgehouden. De bestuurders 
ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. 
 
Het vermogen van de stichting wordt te allen tijde aangewend ter verwezenlijking van de 
doelstellingen van de stichting. De stichting zal niet meer vermogen houden dan redelijkerwijs 
nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de 
doelstellingen van de stichting. Voor elk kalenderjaar wordt een jaarplan en begroting opgesteld 
met daarin de geraamde kosten voor de activiteiten en materialen en de verwachte inkomsten. 
Jaarstukken worden opgesteld aan het eind van het kalenderjaar en dezen worden door het 
bestuur beoordeeld en gecontroleerd. De stichting doet jaarlijks verslag van haar activiteiten in 
een jaarverslag. De vereiste gegevens uit het beleidsplan worden  gepubliceerd op de website 
van de stichting: www.integratiehuis.nl 



 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit: 
Voorzitter  Wim Bos 
Secretaris  Pauline ter Beek 
Penningmeester Maarten Nijeboer 
In de oprichtingsakte is formeel vastgesteld dat de bestuurders vanuit de stichting geen uitkeringen 
of beloningen ontvangen. 
 
Uitgeoefende activiteiten + financiële verantwoording 
Zie het Jaarverslag en de Jaarcijfers plus toelichting op: www.integratiehuis.nl 
 
Contact en meer info 
Heeft u een vraag, neemt u dan contact op met: 
Wim Bos, wim@integratiehuis, 06-10076002 
 
 


