
© Stichting Mixblik 2020 1 

BELEIDSPLAN STICHTING MIXBLIK 
Datum: 07-10-2020 

Geldig voor de duur van 3 jaar 

 
Gegevens 
Adres: Coolhaven 126B, 3024 AK Rotterdam 
Datum van oprichting: 07-11-2018 
RSIN: 859337601 
KVK: 73058157 
 
Telefoon: 06-28144577 
Email: info@mixblik.nl 
Website: www.mixblik.nl  
 
Inleiding 
Stichting Mixblik is een jonge, optimistische en eigenwijze stichting die met hartstocht 
werkt aan duurzame producten met een maatschappelijke impact. Het resultaat: 
ingeblikte stoofmaaltijden. Gemaakt door vrouwen met een migratieachtergrond en 
bereid met lokaal geproduceerde groenten: Mixblik.  
 
Vanuit de combinatie van koken en werken is het idee ontstaan om een blikfabriek te 
starten: een veilige werkplek waar deze vrouwen zichzelf kunnen ontwikkelen. Een 
eigen fabriek biedt een scala aan activiteiten waardoor de vrouwen tal van 
vaardigheden opdoen: administratie, sales, netwerken, productontwikkelingen en ga zo 
maar door. Mixblik biedt een tweejarig leerwerktraject middels coaching en scholing. 
Hierdoor krijgen zij de kans om zichzelf op professioneel vlak te ontplooien, een 
netwerk op te bouwen en volop mee te draaien in de Nederlandse samenleving.  
 
Op het etiket van het blik komt het verhaal, de talenten en de droomwens van de 
vrouw te staan. In onze stad komen culturen samen. Aan tafel leren we elkaars smaken 
en culturen kennen. Onze blikken stimuleren deze verbinding. Scan de QR-code op het 
blik en het verhaal van de vrouw komt tot leven. Zo willen wij hen trots en zichtbaar 
maken. Mixblik vertelt en verbindt.  
 
Stichting Mixblik heeft geen winstoogmerk. Het maken en verkopen van producten is 
een middel om geld te genereren voor de activiteiten die het doel van de stichting 
dienen.  
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Doelstellingen 
Het statutaire doel van Mixblik is: Het bevorderen en uitvoeren van sociale integratie, 
participatie en ondernemerschap.  
 
Dit uit zich in 4 belangrijke doelstellingen:  
• Bijstand: Mixblik biedt vrouwen uit de bijstand een leerwerktraject. Door dit 

leerwerktraject kunnen deze vrouwen zichzelf ontplooien en komen zij actief in de 
Nederlandse samenleving te staan. Hiermee dient Stichting Mixblik het algemeen 
belang. Mixblik richt zich op vrouwen met een migratieverleden.  

• Verbinding: Mixblik brengt mensen met elkaar in verbinding. Door middel van 
communicatie via het etiket en tijdens de verkoop van de blikken komen de 
vrouwen in contact met allerlei andere Nederlanders.  

• Versterking lokale voedselketen: Mixblik verwerkt regionale geproduceerde 
groenten en conserveert voedseloverschot. Zo hoeft er minder voedsel 
geïmporteerd en geëxporteerd te worden. Het voorkomt voedselkilometers en 
verspilling.  

• Duurzaam verpakkingsmateriaal: Blik kan eeuwig gerecycled worden zonder waarde 
te verliezen. Er zijn geen nieuwe grondstoffen nodig voor het verpakkingsmateriaal. 
Daarnaast is blik licht en houdbaar buiten de koeling. Dat betekent weinig 
energieverspilling in transport en opslag. De stichting zet blik op de kaart als 
duurzaam alternatief voor bijvoorbeeld plastic.  

 
Deze doelstellingen bereikt Mixblik door:  
• Het produceren en verkopen van blikken. Hierdoor ontstaat:  
• Een tweejarige leerwerk-traject waar kandidaten op vrijwillige basis aan 

deelnemen. 
• Een duurzaam en lokaal product dat goed is voor het milieu.  
 
Inkomsten 
Mixblik genereert op drie manieren inkomsten:  
• Vermogensfondsen  
• Schenkingen  
• Verkoop van eigen product 
 
Alle inkomsten dienen het doel van de stichting. Minimaal 90% van de inkomsten 
worden hieraan besteed. Mixblik heeft geen winstoogmerk.  
 
Mixblik streeft ernaar om in de komende drie jaar minder afhankelijk te worden van 
fondsen en een groter deel van haar activiteiten te bekostigen met geld afkomstig uit 
de verkoop van de zelf gefabriceerde producten.  
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Bestuur en vermogensbeheer van Stichting Mixblik 
Stichting Mixblik heeft een onafhankelijk, onbezoldigd bestuur bestaande uit:  
Marianne Martens – Voorzitter  
Tamara Bender – Secretaris  
Marc van der Bilt – Penningmeester  
 
Het bestuur heeft een directie aangesteld voor de dagelijkse gang van zaken. Deze 
directie bestaat uit: Esther van der Hoeven en Iris van Beers.  
 
Het bestuur is eindverantwoordelijk en ziet toe op een juiste besteding van het 
vermogen zoals beschreven in de voorwaarde voor een ANBI-stichting door de 
belastingdienst, zoals redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen. Het 
bestuur ziet er ook op toe dat minimaal 90% van de inkomsten wordt besteed aan het 
doel van de stichting.  
 
 
  


