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1.
Inleiding
In 2020 werd de Stichting Direkte Democratie opgericht.
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode maart 2020 – maart 2024
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte
resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.
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2.

Visie en Missie

2.1 Visie
Het bestuur van Stichting Direkte Democratie vindt dat meer aan de eenzaamheid
en armoede gedaan met worden, de politiek die veel schijnbewegingen maakt, maar
daar niets aan doet.
Wij vinden dat ieder kind iedere ochtend met een ontbijt naar school moet gaan,
want op een lege maag kun een kind niet leren. Er gaan nog te veel kinderen om
verschillende redenen zonder ontbijt naar school. Wij van stichting Direkte
Democratie wijzen dat resoluut af en zullen er alles aan doen om dit te helpen
bestrijden.
2.2. Missie
Artikel 2.2
2.2.1. De stichting heeft ten doel:
het helpen en ondersteunen van kinderen, ouderen en gezinnen die
het financieel moeilijk hebben.
2.2.2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a.
- kinderen bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje te geven;
- gezinnen de feestdagen zoals bijvoorbeeld Sinterklaas te
laten vieren;
- ouderen een leuk uitje te bezorgen;
- voorlichting en/of gastlessen te verzorgen over het (goed)
omgaan met geld;
b.
het (doen) organiseren van (culturele) evenementen,
activiteiten en/of bijeenkomsten;
c.
het (doen) bieden van informatie over de activiteiten van de
stichting, onder andere door gebruikmaking van de
verschillende beschikbare vormen van media;
d.
samen te werken met diverse relevante organisaties en
instellingen;
e.
het (doen) bieden van advies en/of begeleiding;
f.
het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die
met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
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g.

naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk,
nuttig en/of gewenst kunnen zijn.
De stichting is bewust van de noodzaak om zuinig te zijn voor
het milieu, daar behoefd daadwerkelijke actie ondernomen
moet worden, de stichting gaat onderzoeken wat wij hieraan
kunnen doen, dit is een secundaire plan

2.2.3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
3.

Ambities

Zoals al in de missie al staat beschreven zal de stichting op een brede zin de
armoede, eenzaamheid en politiek onderwijs aan jongeren en verloren stemmers te
gaan uitwerken en in de praktijk te brengen,
3.1 Projecten
3.1.1 In overleg te gaan met de betrokken wethouder om het probleem dat
kinderen zonder ontbijt naar school gaan, dit in praktijk te brengen, in
overleg met overkoepelende organisaties van lager en
middelbaar
onderwijs dat werkelijk een actieplan te ontwikkelen, daarna met de scholen
met overleg het plan in praktijk te brengen. Het overleg is een must omdat we
te maken hebben met de AVG wetgeving. Ook moet er gekeken worden hoe we
dit gaan uitvoeren zonder deze kinderen te beschadigen of in verlegenheid te
brengen.
3.1.2 Ouderen zijn helaas de dupe geworden van de bezuinigen die de regering in de
afgelopen tijd heeft doorgevoerd. Denk maar belastingheffing op de
pensioenen, pensioenfondsen die door de eerdere crisis in zwaar weer terecht
zijn gekomen en daar in zijn totaliteit niet uitkomen, waardoor er kortingen
ontstaan op de pensioenen. Kinderen die helaas de tijd ontbreekt om voor hun
ouders klaar te staan, let wel geld natuurlijk niet voor iedereen. Gelukkig zijn
er nog respectvolle kinderen die nu klaar staan voor hun ouders. Veel ouderen
hebben helaas die luxe niet, daar wilt de stichting in volle overtuiging aan
werken om deze mensen in de samenleving te houden.
3.1.3. Armoede is iets wat door diverse zaken aan de orde is. Natuurlijk zijn er
genoeg mensen die zelf schuldig aan zijn hun schuld door gokken, gebruik van
drugs, geen baan kunnen houden door hun inzet of houding. Maar helaas zijn
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er erg veel huishoudens die slachtoffer zijn geworden door de crisis en
daardoor werkeloos werden. Helaas voor vele die te oud zijn en daardoor niet
meer in aanmerking komen voor een baan, die naar startende personen gaan
die veel goedkoper zijn dan de ouderen. Daarnaast ging de pensioen
gerechtigde leeftijd van 65 naar 67 ging. En waarschijnlijk nog meer omhoog
gaat. Dit is totaal niet bevorderlijk voor de arbeidsmarkt. Deze mensen
moeten het ineens met een bijstand uitkering doen. Dat is niet bevorderlijk
voor de huishoudens, daarnaast weten veel personen niet welke rechten ze
kunnen halen in die positie waardoor het iets aannemelijk is voor hun leven. De
stichting is van mening dat we deze mensen zeker moeten helpen om ook
evenementen te organiseren voor hun kinderen. Maar ook de huishoudens te
ondersteunen met boodschappen. Laat het wel duidelijk zijn de stichting geen
schulden gaat/kan gaat overnemen.
3.1.4. Het is van belang om te kijken hoe we kinderen in arme gezinnen kunnen
helpen op gebied van vakanties, feestdagen en onderwijs. De stichting gaan er
vol voor om in medewerking met andere organisaties en eventueel sponsors
deze evenementen te organiseren of co organisatie hierin. Ook voor de
ouderen geld dit. Ook hier zal de stichting gaan kijken op samenwerking met
andere organisaties om dit te realiseren, ook de ouderen hebben recht op
afleiding en een extraatje bij de feestdagen
3.1.5. De stichting is ook bezig om een soort van cursussen om de mensen wegwijs te
maken in de financiële wereld van een huishoudboekje. Onze ervaring met de
huishoudelijke perikelen willen we ook graag overbrengen. Ook proberen we in
samen werking met andere organisaties de ondersteuning uit te breiden. Dit
om de huishoudens een betere controle op hun uitgave te geven en daarmee
een weg willen banen om uit de schulden te komen.
3.1.6. Helaas is de politiek voor vele onbereikbaar geworden, loze beloftes hebben
de kiezer weggejaagd en de interesse ontmoedigd, daardoor mogen we al blij
zijn als er 50% tot 60% van de kiezer komt opdagen tijdens de verkiezingen,
bij Europese en plaatselijke verkiezingen staan we op 50% en lager. De
stichting is van mening dat de kiezer weer geactiveerd moet worden om weer
gebruik te maken van het hoogste democratisch recht wat een persoon in
Nederland heeft, gaan stemmen.
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3.1.7 Mijn dochter ging voor de eerste keer stemmen, ze vroeg mij, ik citeer “pap,
wat moet ik stemmen”. Ik wist het wel maar zei het niet. Als antwoord gaf ik
“weet het wel, maar dat jou persoonlijke keuze”. Na verdere onderzoek zie je
dat vele beginnende stemmers niet weten op wie ze moeten stemmen. De
stichting is van mening dat de stemmers met gastlessen wegwijs gemaakt
moet worden, zodat men meer inzicht krijgt waarop men zijn/haar stem kan
geven.
3.2

Secundaire projecten

Een secundaire project is natuurlijk het milieu, de stichting is van mening dat alle
milieu aspecten niet in één keer aangepakt kan worden. De stichting is van mening
dat men de keuze moet maken voor 1 aspect, die voor 100% inzet verwezenlijk moet
worden.
(1) Onze eerste keuze van het milieu zou het volgende zijn:
Om alle plastiek uit de voedingsmiddelen en uit de supermarkten te halen. Als
kind ging ik met een glazen kan naar de buurtsuper om een liter melk te halen,
nu zou de glazen kan door een duurzame plastieken afsluitbare kan vervangen
worden zodat de huidige plastiek gerecycled kan worden. Brood werd vroeger
met een vel papier gehaald en niet in een plastiek zal. Plastieken flesjes weer
terug brengen naar de glazen flessen. Als we dit door zetten en dit rond
2050 rond hebben, dan heeft de samenleving hard gewerkt.
(2) De windmolens en zonnepanelen leveren helaas niet genoeg schone energie op.
De samenleving krijgt steeds meer elektrische apparaten en vervoersmiddelen, in de huidige situatie hebben we geen genoeg energie om dat
allemaal te bedienen. De stichting is van mening dat kernenergie hier het
antwoord op is, deze centrales leveren wel genoeg energie op. De andere
oplossing is terug naar de oertijd zonder computers, mobiele telefoons en
zeker geen elektrische auto’s en scooters.
3.3 Verantwoording
Voor al de voorgaande punten is geld voor nodig, gelden waar we verantwoording
voor af moeten leggen, wat natuurlijk is. Hoe we dat gaan doen beschrijven we
hieronder in diverse mogelijkheden:
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1. Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel
jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op onze website.
2. Iedere donateur die meer doneert dan 10 Euro krijgt een persoonlijke
bedankbrief.
3. Van iedere project wordt een verslag gemaakt met foto’s en indien mogelijk
ook video opnames gemaakt, het laatste moet goed in de gaten gehouden
worden i.v.m. de AVG Wetgeving.
4. In de komende jaren werken wij toe naar een CBF Erkenning voor onze

stichting waarmee wij ons conformeren aan de normen die door en voor de
fondsenwervende sector is vastgesteld.

5. We trachten iedere donateur een verslag te sturen wat er met de donatie is
gebeurt, in tekst en foto’s.
6. Alle activiteiten die we doen, zal er een verslag (activiteitenverslag,

financieel verslag, foto’s en eventueel de video) op de website geplaatst
worden, zodat een ieder hier notie van kan nemen. (transparantie)
7. Aan alle donateurs, geldschieters en belangstellende zal er in regelmaat een
nieuwsbrief per e-mail verstuurd worden waarin de gedane activiteiten
worden aangegeven en aankomende activiteiten met inhoudelijke
verantwoording.
3.3 Fondsenwerving
Voor fondsenwerving zal de stichting de volgende methodes aanwenden:
Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij:
(a) onze nieuwe c.q. bestaande donateurs aanschrijven,
(b) een crowdfunding actie starten,
o Fonds 1818
o GoFundMe
o GetFunded
o VSBfonds
o Whydonate
(c) lezingen geven voor de lokale Rotaryclub,
(d) lezingen geven op de plaatselijke middelbare school,
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(e) vermogensfonds(en) en andere steunfondsen aanschrijven,
(f) sponsorovereenkomsten afsluiten.
(g) met de ANBI regeling langdurige steun ontvangen.
(h) Het verkrijgen van subsidies via de gemeente of rijk.
De stichting weet dat er in overleg met de sponsor, schenker of donateur er een
wederdienst wordt verwacht door middel een logo op onze website, nieuwsbrief of
op een evenement middel een vlag of affiche. De stichting zal daar uiteraard aan
mee werken om een vruchtbare samenwerking te ontplooien.
Verdere samenwerking met de sponsor, schenker of donateur zal in overleg gaan.
Indien de sponsor, schenker of donateur geen bekendheid hier aan te willen geven
zal de stichting dat ook respecteren en daar ook naar handelen.
4.

Kansen & Bedreigingen

Kansen
Het sterke punt van onze stichting bij het realiseren van onze doelstelling is de
capabele lokale aannemer met wie wij al jaren samenwerken ten behoeve van dit
project. Ook zijn we van mening dat we ook met een landelijke sponsor, schenker of
donateur een vruchtbare samenwerking kunnen ontplooien.
Geef ook de bedreigingen aan die de goede voortgang van uw projecten of het
voortbestaan van uw stichting in de komende jaren kunnen bedreigen.
Bedreigingen
• In de komende 4 jaar moeten wij een oplossing vinden voor de eventuele
teruglopende inkomsten van vaste donateurs. Via Facebook en het platform
PifWorld en andere beschikbare bronnen zullen wij onze doelen financieren
via een crowdfundingsactie.
• De stichting moet ook waken geen grote langdurige trajecten aan te gaan als
de financiële zekerheid niet aanwezig zijn, de stichting zal uiteraard dan naar
de middelen op zoek gaan om de trajecten te kunnen aan te houden c.q.
vervolgen.
• De stichting zal geen schulden dragen of overnemen zoals staat beschreven in
onze statuten.
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5.

Strategisch stappenplan

Fondsenwerving
1. Dennis Geurten (Voorzitter) In het jaar 2020 zal hij een cursus

crowdfunding volgen en een cursus Fondsenwerving.

2. Ook zal er gebruik gemaakt worden van de (gratis) webinars die Nederland
Filantropieland (NLFL) op regelmatige (gratis) aanbiedt.
3.

Whitney Klei (Secretaris) zal zich de komende 4 jaar gaan richten de inzet
van sociale media ten behoeve van onze fondsenwerving, bekent maken van
onze doelen en evenementen.

4. Ivo Erlings (Penningmeester) zal zich gaan buigen over de administratie voor

een maandelijkse rapportage op te zetten, die openbaar op de website
geplaatst wordt.

5. Ivo Erlings (Penningmeester) zal zich gaan buigen over werving van

vrijwilligers die taken voor de stichting gaan verrichten, de vrijwilligers die
ook gaan ondersteunen met fondsen werving. De vrijwilligers worden
aangespoord om een VOG aan te vragen (deze is gratis voor vrijwilligers en
verplicht).

Projectvoortgang en verantwoording
1. Dennis Geurten zal in de periode 2020 - 2024 (de looptijd van het

beleidsplan) iedere project en evenement aansturen om de
medeverantwoordelijkheid te regelen. Zorg dragen dat de administratie en
afhandelingen plaats vindt.

2. Ivo Erlings zal voor financiële verantwoording zorg dragen, financiële

afwikkelingen zal altijd plaatsvinden door de penningmeester en voorzitter,
zelfstandig bedragen overmaken is niet mogelijk.
3. Na afloop van het gehele project zorgt Whitney Klei (secretaris) en/of
andere bestuursleden naar het project om de feestelijke mee te vieren.
Whitney Klei (secretaris) maakt foto’s en een verslag van de concrete
resultaten.
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4. De resultaten van de projecten en evenementen worden op de eigen website

geplaatst (stichtingdd.nl) . Dit laatste om het brede Nederlandse publiek voor
te lichten over het werk van stichting. (Transparantie)
Bestuurlijke zaken
i. Om nieuwe bestuurders te vinden zal er voornamelijk gebruik gemaakt worden
van oproepen via Facebook en onder de collega’s van het bestuur.
Het bestuur zal voor een serieuze kandidaat de reiskosten en onkosten
betalen voor een bezoek aan het project om de betreffende kandidaat te
motiveren zich blijvend in te zetten.
ii. De samenstelling van het bestuur (2020) staat omschreven in de statuten en
op onze website. Met aanvulling van het bestuur zal bekend worden gemaakt
op onze website.
iii. Alle bezoeken van bestuurders zijn onbezoldigd in eerste aanvang. Indien het

project veel tijd benodigd, is er een mogelijkheid tot een onkostenvergoeding.
Deze vergoeding moet plaats vinden in alle redelijkheid en billikheid.

iv. Ons jaarverslag wordt jaarlijks voor 1 juli gepubliceerd op onze website.
De jaarrekening wordt gecontroleerd door een kascommissie van vrijwilligers,
gerekruteerd uit ons vaste donateursbestand.
v. In het kader van de AVG zullen wij in 2020 beginnen met het opstellen van

een privacyprotocol zodat wij in 2020 voldoen aan de wettelijke regelgeving.
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6.

Slot

6.1

Kernwaarden

•

Kernwaarden van onze stichting zijn: compassie met de arme gezinnen,
respect voor de eenzame ouderen en samenwerking op basis van wederzijdse
respect met lokale bestuurders op gemeentelijk niveau, besturen van ander
stichtingen en organisaties. Bij alles wat wij doen verliezen wij onze
kernwaarden niet uit het oog.

•

Respect en veiligheid voor de jongeren, ouderen, gezinnen die aan onze zorg
worden toevertrouwd is een kernwaarde. Onze vrijwilligers vragen wij een
VOG te overleggen (eigenlijk verplichten). De stichting zal zorg dragen voor
de aanvragen van een VOG bij justitie.

•

De stichting handelt de financiën af op basis van eerlijkheid en
betrouwbaarheid en zal zorg dragen op een open verantwoording. De verdeling
van sponsorgelden zal geschieden op basis van de door de belastingen
gemaakte richtlijnen.

6.2

Samenwerkingen en lidmaatschappen

•

Onze stichting werkt samen met organisaties die een aanvulling of een
verlengde zijn van de stichting, onze partners c.q. derden worden op onze
website bekend gemaakt, om een transparante organisatie neer te zetten.

•

Wij zijn nog nergens aangesloten (2020), de stichting zal zijn
lidmaatschappen bekend maken op onze website.
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