Beleidsplan van de stichting Vrienden van Z11
Zakelijke gegevens van de stichting:
Naam
RSIN
Post/vestigingsadres
E-mailadres
Nummer KvK
Rekeningnummer

: Stichting Vrienden van Z11
: 858114069
: Ringweg 1 1852 CM Heiloo
: fw.hoogeboom@quicknet.nl
: 70037450
:NL 53 RABO 0325173753

De Stichting Vrienden van Z11(in het vervolg Vrienden) stelt zich ten doel om de
activiteiten van de Stichting Z11 jongerencoaching (in het vervolg Z11) te ondersteunen.
De Stichting Z11 jongerencoaching houdt zich bezig met het coachen van jongeren.

Nadere informatie over Z 11:
Z11-coaching: speciaal voor jongeren

Z11-coaching is speciaal voor jongeren tussen 12 en 21 jaar in Noord-Kennemerland. Het gaat om jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om
doelen te stellen en zichzelf en daarmee hun toekomst richting te geven.

Missie Z11

Jongeren maken samen met hun vrijwillige Z11-coach positieve keuzes voor hun toekomst.

Visie Z11

Door inzet van getrainde vrijwilligers met levenservaring stimuleren we jongeren om positieve doelen te stellen en deze te bereiken. Onze Z11-coaches
begeleiden daarom individueel jongeren die tussen de 12 en 21 jaar oud zijn. De Z11-coaches doen hun vrijwilligerswerk belangeloos, respectvol en in een
vertrouwde en integere sfeer. Zo levert Stichting Z11 Jongerencoaching een positieve bijdrage aan de samenleving.

Aanleiding
Er is in 2017 een legaat geschonken dat als doel had om de werkzaamheden van Z11
te ondersteunen. Daarbij werd door de schenker o.a. gedacht aan:
-

Kennismakingsspellen (ter uitleen)
Extra training voor de coachcoördinatoren
Pr materiaal voor studie doeleinden
Boxen / speakers voor presentaties.
Opfris training voor coaches (behouden en kwaliteit verbeteren)
Opleidingsreserve

Omdat de schenking duidelijk bedoeld is voor extra ondersteuning van Z11 is er een aparte
stichting opgericht t.w. Stichting Vrienden van Z11. Zo kan er een duidelijke scheiding
gemaakt worden tussen de normale exploitatie en de besteding van de
schenkingen/donaties en legaten zoals de schenker bedoeld heeft.

Doelgroep
De doelgroep is de groep jongeren van 12 tot 21 jaar die een steun in de rug nodig hebben.
Zij zijn woonachtig in de regio Alkmaar.

Werkwijze
Z11 dient via haar coördinatoren verzoeken in ter ondersteuning Z11. Het bestuur van de
Vrienden beoordeelt de aanvragen op grond van de doelstelling van de Vrienden.

Strategie
Het bestuur van de Vrienden hebben besloten om Z11 blijvend te ondersteunen.
Er dient steeds een minimaal vermogen van € 3.000,- te zijn met het oog op continuïteit.
Daarom gaat het bestuur van de Vrienden werken aan naamsbekendheid en
fondsenwerving. Zo kunnen ook anderen die de stichting een warm hart toedragen op
dezelfde wijze ondersteunen.

Geldwerving
Via websites en andere kanalen die ten dienste staan van instellingen voor maatschappelijk
nut wordt gewezen op het geven van schenkingen aan de Vrienden. Ook wordt gekeken
welke nationale fondsen kunnen worden aangesproken. In dat kader is de ANBI status van
groot belang. De statuten van de Vrienden zijn gericht op het verkrijgen van de ANBI status.

Meerjarenvisie
Het bestuur verwacht de komende 4 jaar per jaar € 3000,- uit geven. Per jaar willen wij ook
een dergelijk bedrag aan giften/schenkingen binnen halen.

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

: Simon Binnendijk Rubenslaan 22 1816 MB Alkmaar
: Frank Hoogeboom Ringweg 1 1852 CM Heiloo
: Haye Nicolay Orionstraat 21 1829 CK Alkmaar

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Er is geen raad van toezicht.

Handelingsbevoegdheid
In de statuten is geregeld dat de penningmeester alleen op grond van bestuursbesluiten
financiële handelingen kan verrichten. Er is geen sprake van mandaat.

Het vermogen van de stichting
Begin 2018 beschikte de stichting over een vermogen van € 8.173,64.

