
 

 

 

 

 

Stichting Vitalis  

 
Deze transparantie pagina met informatie over het goede doel sluit aan bij de 
voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) en waarbij deze gegevens gedeeld moeten worden op een internet 
adres. Stichting GeefGratis maakt dit GRATIS mogelijk voor aangesloten goede doelen. 
Goede doelen kunnen dus aan de ANBI wetgeving voldoen door onderstaande 
transparantie pagina volledig en juist in te voeren in de database van Stichting 
GeefGratis via het CMS systeem binnen Geef.nl. Ook voor goede doelen die geen ANBI 
zijn is het verstandig deze informatie te publiceren zodat ook zij het publiek via geef.nl 
van deze informatie voorzien. Goede doelen zijn niet verplicht deze data via geef.nl te 
delen of in te voeren. 

 
 
 

 
1. Naam organisatie 
Vitalis (Stichting) 

 
 
 
 

2. RSIN nummer / KvK Nummer 
RSIN Nummer: 8098.80.568 KvK Nummer: 40412277 

 
 
 
 

3. Internet adres 

http://www.vitalismaatjes.nl 
 

 
 

4. Contact 
Bezoekadres Raamweg 7 2596 HL Den Haag 
Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag 
Email: info@vitalismaatjes.nl Telefoonnummer: 0031703457571 

 
 
 
 

5. Doelstelling 

Doelstelling Vitalis Het begeleiden van kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar, die 
zich als gevolg van een tekort aan aandacht in een kwetsbare positie bevinden en het 
risico lopen in de problemen te raken. Dit ter voorkoming van intensieve professionele 
hulpverlening.

http://www.vitalismaatjes.nl/
mailto:info@vitalismaatjes.nl


 

 

 
 

 
 
 
 
 

6. Beleidsplan  Lees verder >>> 
 

7. Bestuurders  Lees verder >>> 
 

8. Beloningsbeleid  Lees verder >>> 
 

 
 

9. Activiteiten 
Bij het bereiken van onze doelstelling (vraag 5) zijn de volgende zaken van belang: 

 
a. optimale begeleiding vrijwilliger: 

 
Vitalis tracht haar doel te bereiken door het selecteren van vrijwilligers die bereid zijn 

gedurende langere tijd een kind te begeleiden die hiervoor naar het oordeel van de stichting 

in aanmerking komen. Het bestuur van de stichting stelt deskundigen aan, die belast worden 

met de begeleiding van de vrijwilligers. De werkwijze en vorderingen van de vrijwilligers 

worden geëvalueerd en ervaringen en bevindingen worden uitgewisseld tijdens hiervoor 

georganiseerde bijeenkomsten, de zogenaamde vrijwilligersvergaderingen. 
 

b. optimale begeleiding kind: 
 
De activiteiten die de vrijwilliger met een kind onderneemt zijn erop gericht het kind steun en 

aandacht te geven, op een manier die het thuis op dat moment niet kan krijgen of niet 

voldoende gewend is. In het contact wordt gestreefd naar een ongedwongen en 

vriendschappelijke sfeer. Achterliggende doelen kunnen zijn het kind te stimuleren zijn eigen 

interesses en mogelijkheden te ontwikkelen, zijn zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te 

vergroten. Door de omgang met de vrijwilliger kunnen kinderen bovendien hun leefwereld 

vergroten en kennis maken met andere normen en waarden. 
 

c. bekendheid: 
 
Vitalis stelt zichzelf eveneens tot doel door publicaties en andere vormen van voorlichting de 

bekendheid van dit vrijwilligerswerk te vergroten en soortgelijke initiatieven te stimuleren en 

te ondersteunen. 
 

 
 
 

10. Jaarrekening/ Jaarverslag  Lees verder >>> 
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