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Vooraf
Voor u ligt het beleidsplan van de Promising Young People foundation foundation.
Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in
de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI
regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd.
Het bestuur van de Promising Young People foundation foundation.
Erwin Rooymans
Voorzitter
31 december 2013
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Profiel van de Stichting

1.1 Doelstelling
Het financieel ondersteunen van goede doelen en projecten, het werven van fondsen en opzetten en
uitvoeren van eigen projecten voor kinderen, jongeren en jong volwassenen naar keuze van het
bestuur van de stichting ten behoeve van
1. Onderwijs
2. Cultuur
3. Seksuele oriëntatie en identiteit
4. Bestrijden van onrecht en hulpeloosheid
5. Gezondheid
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord. De stichting heeft hierbij geen winstoogmerk.

1.2 Missie
De foundation richt zich op het bereiken van verbetering van het economische, juridische, sociale en
maatschappelijke welzijn van kinderen, jongeren en jong volwassenen als groep en als individu. Dit
wordt bereikt door middel van projecten op het gebied van onderwijs, cultuur, identiteit en
voorlichting en verzorgen van juridische bijstand

1.3 De aandachtsgebieden voor het actuele beleid
In het actuele beleid staan de volgende vier thema’s centraal:
(De vier thema’s worden gepromoot vanuit het internationaal te hanteren marketing label Promising
Young People (PYP))

PYP – Onderwijs / Education
(giften, studiegeld, stage en oriëntatie plaatsen, schoolgebouwen en -materialen)
De foundation zet zich in voor de toekomst van jongeren en biedt jongeren door middel van
financiële ondersteuning de mogelijkheid om onderwijs te volgen. Er wordt daarbij sterk ingezet op
de ontwikkeling van kinderen, hun ouders en hun omgeving om zo een meer welvarende toekomst
voor henzelf en hun directe omgeving te bewerkstelligen.
Hierbij zal de foundation vooral samenwerken met al bestaande ANBI organisaties. Dit betekent dat
ontvangen donaties en giften worden gebruikt voor de scholingsprojecten zoals van de ASAPfoundation. Door de samenwerking met organisaties als de ASAP-foundation (Assocation for Small
African Projects) ontstaan er extra kansen, zoals het financieren van opleiding van volledige klassen
en/of volledige scholen.

PYP – Social and cultural education / Maatschappelijke en culturele vorming,
(giften, studiegeld, stage, exposities, voorstellingen, muziek instrumenten)
De stichting wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jong talent op het gebied van muziek,
beeldende kunst, fotografie en dans in Nederland. Wie bezig is met de ontwikkeling als kunstenaar
en toekomst ziet in die kunstbeoefening als beroep, kan, als er financiële belemmeringen zijn, een
beroep doen op het fonds.

Het fonds stimuleert de ontwikkeling van jonge kunstenaars, musici, zangers en dansers door
 beurzen toe te kennen voor een vervolgopleiding of;
 beurzen te verlenen om zich elders via stage- en ervaringsplaatsen verder te ontwikkelen of;
 ondersteunen bij de aankoop van een passend instrument of;
 ondersteunen bij exposities en podiumoptredens.
PYP – Pink: identity and sexual orientation / identiteit en seksuele oriëntatie
(giften, voorlichting diversiteit en gelijkheid, nastreven rechtsgelijkheid)
PYP wil bevorderen dat het (innerlijk) leven van een zo groot mogelijke groep jonge mensen die
worstelen met de eigen sexuele geaardheid of waarvan hun directe omgeving deze sterk afwijzen,
wordt verrijkt en de verbeeldingskracht voedt en zo jongeren de inspiratie geeft om zichzelf verder te
ontwikkelen.






Opzetten van een community om (zelf)acceptatie van homoseksualiteit bij Nederlandse en
niet-Nederlandse jongeren te vergroten, homofobie bij jongeren en de directe omgeving
tegen te gaan;
Wegnemen van vooroordelen door te laten zien dat de homo gemeenschap een afspiegeling
van de samenleving is;
Organiseren van inspirerende ontmoetingen met rolmodellen en homo-iconen;
Opzetten van een verbinding tussen de wijsheid van de oudere generatie en de kracht van de
jonge generatie;
Verzorgen van stage plaatsen voor buitenlandse studenten die worstelen met hun seksuele
geaardheid en tijdelijk uit hun omgeving willen zijn.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20131203_00870076?fb_action_ids=10201442393280399&fb
_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B69067809
4299902%5D&action_type_map=%5B%22og.recommends%22%5D&action_ref_map=%5B%5D

PYP –justice (injustice and helplessness) / onrecht en hulpeloosheid
(giften, juridische bijstand)
Ieder mens heeft het recht op bepaalde fundamentele rechten, simpelweg door het feit dat ze een
mens zijn. De stichting wil zich inzetten voor en acties voeren tegen schendingen van mensen- en
kinderrechten. Hierbij richt de stichting zich voornamelijk op het mogelijk maken van en/of het
verzorgen van juridische bijstand in onmacht situaties of detentie situaties bij het opkomen voor
mensen- en kinderrechten. Maar ook het faciliteren van vlucht- en asielmogelijkheden In
levensbedreigende situaties.

PYP – Health
Gezondheid is van belang voor ons allemaal. Onze werkzaamheden richten zich het stimuleren en
financieren van wetenschappelijk onderzoek naar levensbedreigende en chronische ziektes,
voorlichting en preventie erover én het creëren van een betere levenskwaliteit en zorg voor de
patiënten en hun omgeving.
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Investeren in gezondheidszorg: Ziektes kunnen goed bestreden worden als de algemene
gezondheidszorg in landen op orde is. Goed opgeleide artsen, apothekers, verpleegkundigen
en gezondheidsvoorlichters zijn nodig, evenals goed uitgeruste klinieken. Het Fonds
investeert daarom in projecten, die de gezondheidszorg verbeteren.
Wetenschappelijk onderzoek: Om bij te dragen aan nieuwe kennis investeert het Fonds
direct en indirect in wetenschappelijk onderzoek.

Het Actuele beleid

In het actuele beleid staan de volgende thema’s centraal:
2.1 het maken van een werkplan voor het werven van fondsen;
2.2 het opstellen van een compacte en praktische aanvraagprocedure;
2.3 het opstellen van een compacte en praktische beoordeling en toekenning procedure;
2.4 het opstellen van een PR plan;
2.5 aanvragen van de ANBI status.

2.1 Het maken van een werkplan voor het werven van fondsen
We willen een werkplan opstellen waarmee we zoveel mogelijk kapitaal bijeen willen
brengen waarmee we zoveel mogelijk jongeren kunnen helpen. De Foundation heeft vooralsnog de
intentie om jaarlijks te komen tot een uitkeringsbedrag van € 50.000,-. Om dit te kunnen doen zullen
er fondsen geworven moeten worden.
Initieel heeft de stichting een toezegging van een donateur voor € 300.000. Daarnaast is de stichting
10% van het aandelenkapitaal toegezegd van twee beleggings BV’s met als voorwaarde dat het als
stam kapitaal zal dienen en zo als jaarlijks renderend vermogen zal bijdragen aan de fondsen.
Naast het renderend vermogen wil de Foundation donateurs gaan werven; bedrijven vragen aan haar
doelstelling bij te dragen en particulieren bewegen giften te doen en/of legaten op te stellen.

2.2 Het opstellen van een compacte en praktische aanvraagprocedure
De doelgroep waarvoor Foundation werkt is gebaat bij een eenvoudige en heldere wijze van
aanvragen. De procedure hiertoe moet toegankelijk en eenvoudig
zijn. Zowel via een papieren versie als langs elektronische weg moeten aanvragen binnen
kunnen komen die per ommegaande beantwoord worden met de termijn waarop er op de
aanvraag beschikt kan worden. Heldere criteria zullen beschikbaar komen om de
verwachtingen goed te kunnen managen.

2.3 Het opstellen van een compacte en praktische beoordeling en
toekenningsprocedure
In ieder geval het eerste jaren van bestaan zal het bestuur van de Foundation zelf de aanvragen
beoordelen. Op die manier kan de procedure die het bestuur wil hanteren in dit eerste jaar
eenvoudig verfijnd of bijgesteld worden. Vooralsnog wil het bestuur op vier momenten in het jaar
aanvragen gaan beoordelen.

2.4 Het opstellen van een PR plan
Promising Young People foundation is nog nieuw en zal zichzelf bekend moeten maken bij een breed
publiek van zowel potentiële schenkers als potentiële aanvragers. Om dit te bereiken wil de
Foundation een website gaan ontwikkelen. Voor de activiteiten van de Foundation willen we
aandacht vragen in de toepasselijke media.

2.5 Het aanvragen van de ANBI status
Het bestuur is van mening dat de Foundation van algemene nut voor de samenleving is. Om die
reden wil de stichting graag de ANBI status verwerven om het zo voor
bedrijven en particulieren aantrekkelijker te maken aan de stichting te geven.

3

De werkzaamheden

De werkzaamheden van de Foundation zijn:
 het werven van fondsen;
 het beheer van deze fondsen;
 het beoordelen van aanvragen;
 toekennen van financiële bijdragen;
 toezien op de juiste besteding van deze bijdragen;
 projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken;
 verzorgen van publiciteit voor de activiteiten van de stichting;
 voeren van administratie en secretariaat.
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Werving van fondsen

De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier
zoals tijdens contacten met zakelijke relaties, het verzenden van brieven en het
publiceren van de doelstelling en activiteiten van de stichting in de media als het organiseren van
events.
De bestaande contacten met de diverse leveranciers en collega organisaties worden
actief onderhouden. Bovendien worden gerichte fundraisingactiviteiten voor de Stichting actief
ondersteund.
Naast donaties van vaste donateurs, die maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een
bijdrage geven, wil de stichting incidentele donaties ontvangen van particulieren die de
doelstelling onderschrijven. Met andere woorden….alles is welkom.

5

Beheer van fondsen

Het stam- en startkapitaal van Foundation is substantieel. De stichting heeft geen medewerkers en
werkt vooralsnog uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers.
De directe kosten zijn minimaal. In de aanloop verwacht de stichting € 5.000,- nodig te
hebben aan notariskosten, publiciteitsmateriaal en het (laten) ontwikkelen van een
website.
De jaren daarna worden de directe kosten op niet meer dan € 2.500,- geraamd en
hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten,
inschrijving kamer van koophandel, secretariaatskosten en eventuele reisdeclaraties.
Vervolgens worden er kosten gemaakt voor wervingsacties en –activiteiten.
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Besteding van fondsen

De besteding van fondsen gebeurt door het toekennen van financiële bijdragen op basis
van de bij het secretariaat binnengekomen aanvragen of op keuzes van het bestuur. De bestedingen
hebben te maken met het ondernemen van bijzondere activiteiten die anders voor de aanvrager
onmogelijk zijn om te ondernemen.
Daarnaast worden fondsen besteedt aan het opzetten en uitvoeren van projecten in eigen beheer.
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Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens

De Promising Young People foundation is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Amsterdam onder nummer xxxxxx met als marketingnaam Promising Young People
Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:
Erwin Rooymans (voorzitter)
Martin Blokpoel (secretaris)
Timo Ottevanger (penningmeester)
Het secretariaat:
De Lairessestraat 62-hs
1071 PD Amsterdam

Jaarverslagen en nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de website en kunnen door
belangstellenden worden gedownload (deze site is in ontwikkeling).

