Beleidsplan stichting Papageno Huis 2021-2023
1. Inleiding
Stichting Papageno is een initiatief van Jaap van Zweden en Aaltje van Zweden- van Buuren, die
deze stichting hebben opgericht om kinderen en jongeren met autisme te helpen om zich zo zelfstandig
mogelijk te ontwikkelen in de samenleving. Dit initiatief heeft zich veelzijdig ontwikkeld in drie richtingen die
vertegenwoordigd zijn door drie onafhankelijke stichtingen: stichting Papageno Fonds, stichting Papageno en
stichting Papageno Huis.
Stichting Papageno Huis bestaat inmiddels ruim 5 jaar. Een lustrum-periode waarin niet alleen een thuis voor
jongeren (jong volwassenen) met autisme tot stand is gebracht, maar nog zoveel meer. Denk aan de
dagbesteding, met activiteiten op muzikaal, creatief, culinair en gastheer/vrouw-schap. Zodat er een heus
restaurant bestierd kan worden, koffieconcerten gegeven kunnen worden en in de eigen winkel prachtige
zelfgemaakte kunstwerken gekocht kunnen worden. Dit geeft ontmoetingen met bezoekers/gasten, inzet van
vrijwilligers, oftewel directe interactie met mensen die niet in het Papageno Huis in Laren wonen of voor
dagbesteding komen. Waardoor de jonge mensen met autisme zich op deze locatie volop kunnen ontwikkelen.
Dit wordt tot stand gebracht door een unieke samenwerking met stichting ’s Heeren Loo. Een organisatie die in
het Papageno Huis Laren de verantwoordelijkheid voor de zorg draagt en dat doet met een geweldig team van
gemotiveerde professionals.
Daarnaast kent het huis een groep van circa 70 vrijwilligers. Zeer betrokken mensen die hun vrije tijd willen
steken in het ondersteunen van de bewoners en de professionals.
De coördinatie van stichting Papageno ligt in handen van de locatiedirecteur, die versterkt wordt door een
zorgcoördinator, een vrijwilligerscoördinator en een huismeester.
Samen wordt ervoor gezorgd dat jongeren met autisme hun weg kunnen vinden naar een zo zelfstandig
mogelijke toekomst. Om de drempel te verlagen en ze langzaam te laten wennen aan contacten met anderen,
werken we in het Papageno Huis vanuit één centrale gedachte: bij alles wat we doen proberen we samen de
buitenwereld naar binnen te halen.
Waar staat stichting Papageno Huis voor?
Stichting Papageno Huis is hét ontwikkelhuis in Laren voor jongeren met autisme.
 Wij kijken naar wat er wél kan
 We gaan het samen bereiken
 Wij staan midden in de maatschappij
 Wij faciliteren deze ontwikkeling
 Een thuis waar je ontdekt, uitprobeert, valt en weer opstaat en dus groeit
Zodat een jongere na ongeveer 3 jaar in het huis te hebben gewoond zo zelfstandig als mogelijk elders kan
wonen en een zinvolle dagbesteding heeft.
De focus van stichting Papageno Huis zal de komende jaren liggen op het door-ontwikkelen van de activiteiten
voor jongeren in het huis, op verdere professionalisering, het bereiken van meer jongeren met autisme en
uitbreiding van de vormen van dagbesteding (in- en extern); alles met als doel het bevorderen van de
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ontwikkeling van jongeren met autisme. Daarbij ligt de lat hoog. Wij willen met onze inzet namelijk zoveel
mogelijk jongeren bereiken met onze kennis, kunde en activiteiten.
Tevens zal veel aandacht gegeven worden aan het herstellen van de inkomsten die door de Corona crisis in
2020 sterk zijn achter gebleven.
Dit beleidsplan wordt op de website gepubliceerd en zal periodiek worden geactualiseerd.

2. Doelstellingen
Het Papageno Huis wil mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) en mogelijk een verstandelijke
beperking tot hun recht laten komen door hen een betekenisvolle opstap te bieden naar een zo groot
mogelijke vorm van zelfstandig wonen, werken en maatschappelijke deelname. Niet als zorginstituut, maar als
trainingslocatie. Een veilige plek waar jongeren en jong volwassenen kunnen wonen, leren, zichzelf
ontwikkelen en participeren. Om van daaruit een volgende stap te maken in de samenleving.
Het Papageno Huis wil een welkome plek zijn voor bewoners, dagbesteders, vrijwilligers en mensen uit de
(directe) omgeving. Een plek voor wonen met begeleiding, dagbesteding en verschillende vormen van
ambulante begeleiding; alles onder één dak.
Statutair stelt de stichting zich ten doel:
Het (doen) bieden van hulp aan kinderen en jongeren (van nul tot dertig jaar) met een autisme
spectrum stoornis en aanverwante beperkingen;
Het (doen) verbeteren van de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren (van nul tot dertig) met
een autisme spectrum stoornis en aanverwante beperkingen door ondermeer het aanbieden van
muziektherapie aan deze kinderen en jongeren;
Het beheren, (ver)huren en exploiteren van het Papageno Huis in Laren, ten behoeve van een geschikt
geachte groep van adolescenten die in dit wordt geleerd zoveel mogelijk zelfstandig te wonen en zich
te ontwikkelen in de maatschappij;
Fondsenwerving ten behoeve van de hiervoor genoemde doelstellingen
En al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het
woord.
De meer concrete doelstellingen voor het Papageno Huis in 2021 luiden als volgt:
1. Door samenwerking met derden de buitenwereld nog meer naar binnen halen en indien vanwege
corona niet optimaal mogelijk het omgekeerde tot stand brengen.
2. Uitbreiding dagbesteding met techniek, multimedia, een (moes)tuin.
3. Kennis over autisme delen met diverse doelgroepen.
4. Programma ontwikkelen voor jongeren/jong volwassenen met autisme die een beschikking hebben
vanuit de WMO of helemaal geen beschikking hebben maar wel behoefte hebben aan activiteiten of
samenkomen.
a. Door ons huis/’t zAaltje open te stellen voor een club of vereniging waardoor de
buitenwereld binnenkomt en jongeren mogelijk kunnen aansluiten bij de activiteiten van die
club of vereniging (bijvoorbeeld een band, schaak- of bridgeclub).
b. Onze kennis van autisme inzetten door eigen (inclusief) aanbod van activiteiten voor
kids/jongeren met autisme uit te breiden. Denk aan: organiseren van kinderfeestjes,
filmavonden, een kookclub.
5. Aansprekende momenten meer publicitair benutten om de maatschappij op de hoogte te brengen van
de mogelijkheden om, samen met jongeren met autisme, activiteiten te doen.
De stichting beoogt het algemeen nut.
De stichting beoogt geen winst.
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Stichting Papageno Huis tracht haar doel te verwezenlijken onder meer door zelfstandig en qua zorg samen
met ’s Heeren Loo het volgende te borgen:
met elke jongere een persoonlijk ontwikkelplan maken en volgen dat aansluit bij diens wensen,
behoeften en capaciteiten met een realistische doelstelling.
“de buitenwereld naar binnen te halen”
door uiteenlopende hoogwaardige activiteiten te organiseren op het gebied van
o muziek
o kunst
o cultuur
o sport en spel
o concerten, koffieconcerten
o exposities
o culinaire activiteiten
o workshops en cursussen
het organiseren van en deelnemen aan informerende en geld wervende evenementen en projecten, in
welke vorm dan ook.

3. Werkzaamheden en strategie
Om haar doelstellingen te bereiken heeft de stichting onder meer de volgende strategie:
het ontwikkelen en uitrollen van het 'Papageno-concept' in Laren alsmede het nemen
en of aanjagen van initiatieven die passen bij het 'Papageno-concept'; deze initiatieven moeten jonge
mensen met autisme ondersteunen in hun ontwikkeling;
op substantiële wijze (mede) financieren van de doelen van het Papageno Huis in Laren;
borgen dat de initiatieven van het Papageno Huis in Laren financieel voor ‘iedereen’ toegankelijk
blijven;
het delen van kennis over autisme met ouders, bewoners, vrijwilligers en andere relevante regionale
betrokkenen;
samenwerken met partijen die de doelstellingen ondersteunen;
- het werven van fondsen ten behoeve van het bereiken van de doelstellingen van stichting Papageno
Huis in Laren;
en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

4. Verwerving van inkomsten
Eigen inkomsten
Door het exploiteren van ‘t zAaltje en de horeca-gelegenheid buiten de dagbesteding om. Niet op winst
beoogd, wel op het vergroten van de impact van het huis door een grotere groep jongeren met autisme te
bereiken en externe clubs en verenigingen laagdrempelig een verbinding met (de jongeren in) het huis aan te
bieden. En om jongeren op een veilige wijze de kans te geven succesvolle (werk-)ervaring op te doen.
Fondsenwerving
De stichting verwerft de voor de uitvoering van haar doelstelling benodigde gelden onder andere door middel
van donaties en subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten. Deze kosten van het beheer van de stichting
zullen in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting.
Uit ‘geoormerkte’ geschonken en/of toegezegde gelden worden de projecten naar rato van de voortgang van
uitvoering gefinancierd.

5. Organisatie
Het bestuur van de stichtingen bestaat uit de volgende (natuurlijke) personen:
Rutger Jan van der Gaag, voorzitter
Rudolf Winkenius, penningmeester/adviseur
Aaltje van Zweden, secretaris
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De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben slechts recht op een
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte in redelijkheid gemaakte onkosten.
Het bestuur, en daarmee de stichting, opereert onafhankelijk van donateurs en begunstigden.
Locatie directeur van de stichting is Ingrid Peters.
Beloning van de directeur: conform de cao gehandicaptenzorg en is conform de normeringen van Regeling
beloning directeuren van goededoelenorganisaties.
Het bestuur is statutair verantwoordelijk. De locatie directeur heeft de dagelijkse leiding en legt
verantwoording af aan het bestuur.
In 2021 is het bestuursvoornemen om de activiteiten die in het Papageno Huis in Laren worden georganiseerd
ten behoeve van jongeren met autisme onder te brengen in de nieuw op te richten stichting Papageno Huis
Laren.

6. Financieel
Vermogen en bestemming: Het bestuur van de stichting heeft zich vanaf de eerste ontvangen schenking op het
standpunt gesteld dat de ontvangen gelden op een conservatieve wijze dienen te worden beheerd. Daartoe
worden de ontvangen schenkingen aangehouden op een rekening bij een Nederlandse bank. Het bestuur is
niet voornemens deze wijze van beheer van de gelden aan te passen. Aangezien vermogensvorming niet een
doel is van de stichting vormt het aanhouden van de gelden via de bank ook de eenvoudigste manier om de
ontvangen schenkingen te kunnen aanwenden. Het bestuur beoogt niet eventueel te ontvangen schenkingen
aan te houden en tot vermogensvorming of exploitatieoverschotten over te gaan, maar wenst de ontvangen
schenkingen op gepaste wijze en binnen afzienbare tijd te besteden, tenzij bij de schenking anders is bepaald
door de schenker.
De financiële prognoses voor 2021 zijn ontwikkeld. Er is geen sprake van vermogensopbouw. Het vermogen
wordt direct aangewend ten behoeve van de ondersteuning van de doelstellingen van de stichting. Het bestuur
draagt zorg voor het beheer van het vermogen. Daarbij worden zo nodig diensten van derden ingehuurd.
Stichting Papageno Huis
December 2020
Stichting gegevens:
Stichting Papageno Huis Laren,
Statutair gevestigd, tevens postadres: Naarderstraat 77, 1251 BG Laren
RSIN 8510.42.909
Kamer van Koophandel: 53848810
Tel. 035-5388091
www.papageno.nl
Stichting Papageno Huis heeft de ANBI status
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