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Organisatienaam:  
Stichting Integreren doe je samen! 
 
Bezoekadres: 
Laan van Crayestein 49  
4196 HK Tricht 
 
Postadres: 
Laan van Crayestein 49  
4196 HK Tricht 
 
E-mailadres: 
info@integrerendoejesamen.nl 
 
Telefoonnummer: 
00316-49675468 
 
Website: 
Algemeen: http://www.integrerendoejesamen.nl 
ANBI-gegevens: https://phvgeldermalsen.wixsite.com/praktischehulp/anbi 
 

KvK, RSIN en bankgegevens: 

KvK: 68663765  

Bankrekening: IBAN NL 57 RABO 03210266403  

RSIN: 857541079  

 
Bestuurders (Naam, Functietitel, Datum in dienst) 
M.S. van den Bosch 
Voorzitter 
01-05-2017 
 
F.T. Zijderveld 
Secretaris 
01-05-2017 
 
M.E. Duijzer 
Penningmeester 
01-05-2017 
 
S. de Nijs 
Bestuurslid 
01-05-2017 
 
C.E. de Jong 
Bestuurslid 
01-05-2017 
 
Activiteiten 
We vormen een eerste sociaal netwerk voor statushouders die in gemeente Geldermalsen komen 

wonen. We organiseren activiteiten op gebied van meedoen, voorlichting, taal, cultuur en 

ontmoeting. We verlenen individuele ondersteuning als andere hulpverlening (nog) niet voor de 
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hand ligt of als er meer nodig is. We slaan een brug naar individuen en andere organisaties. In 

samenwerking met en in aanvulling op andere organisaties, coaches, buren e.d. helpen we mensen 

op weg naar meer zelfredzaamheid. De kennis die we opdoen stellen we ter beschikking van 

gemeente of instanties als dit de doelgroep en aanpak dient.  

Beloningsbeleid 
Vrijwilligers kunnen binnen de regels van wat fiscaal onbelast mogelijk is een vrijwilligers- of 
onkostenvergoeding ontvangen. Een vrijwilligersvergoeding kan worden betaald:  
 

- Indien en voor zover in projectsubsidie meegefinancierd  

- Indien en voor zover gemiddeld meer dan 6 uur per week wordt gewerkt voor IDJS!  

- Indien en voor zover er opbrengsten van activiteiten zijn en dit vooraf is afgesproken  

De vergoeding is mede ter dekking van gemaakte onkosten zoals telefoon, vervoer, verkeersboetes, 
versnaperingen etc.  
Indien geen vrijwilligersvergoeding ontvangen of gewenst wordt, kunnen vrijwilligers werkelijk 
gemaakte kosten declareren. Voor vervoer geldt een bedrag per kilometer voor zover onbelast uit te 
keren of OV-kosten op basis van 2e klas openbaar vervoer. 
 
Documenten 
Beleidsplan – zie https://phvgeldermalsen.wixsite.com/praktischehulp/anbi 
Jaarverslag – zie https://phvgeldermalsen.wixsite.com/praktischehulp/anbi 
Jaarrekening – zie https://phvgeldermalsen.wixsite.com/praktischehulp/anbi 
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