Do you want youth to make a difference?

Partner with us at Change Makers
Wageningen!
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1. Stichting Change Makers Wageningen
Stichting Netwerk Change Makers Wageningen is een jongeren vrijwilligersnetwerk en onderdeel van landelijk
inspiratienetwerk stichting TijdVoorActie. Inmiddels zijn in ruim 25 steden lokale netwerken actief of in ontwikkeling.
Iedere lokale stichting heeft een eigen lokaal verankerde structuur, bestaande uit pioniers/ coördinatoren die
activiteiten voor vrijwillige jongeren coördineren en daarbij samenwerken met diverse maatschappelijke
organisaties. De aansturing gebeurt eveneens door een lokaal bestuur.

1.1 Maatschappelijk vraagstuk
Jongeren zijn minder actief en hebben ook minder belangstelling voor vrijwilligerswerk dan volwassenen. Vandaar
dat het streven om meer jongeren te stimuleren tot maatschappelijke inzet hoog op de maatschappelijke agenda
staat. Het Ministerie van VWS heeft er een aparte stimuleringsregeling voor in het leven geroepen die beoogt in
drie jaar tijd 19.000 jongeren te bereiken. Wij willen met onze stichting actief bijdragen aan dit maatschappelijke
vraagstuk.

1.2 Statutaire doelstelling
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2.1 van haar statuten en luidt als volgt: "Het bieden van
hulp en een netwerk aan mensen die weinig of geen netwerk hebben en het actief betrekken van jongeren daarbij
en bij de samenleving, alsmede het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn."
Met haar doelstelling wil de stichting het algemeen belang dienen.

1.3 Visie
Change Makers Wageningen wil een bevlogen en betrokken organisatie zijn waarin jongeren zich gezien en welkom
voelen. Samen met deze jongeren zoeken wij naar passend vrijwilligerswerk waarin zij kunnen leren en geïnspireerd
raken. Avontuurlijk als ze zijn, gaan ze ontmoetingen aan met mensen uit andere leefwerelden. Na afloop gaan ze
met een voldaan gevoel, enige trots en nog vol van energie naar huis. Ze beseffen zich dat zij van grote betekenis
zijn geweest voor deze mensen die weinig netwerk en/ of middelen hebben. Zo investeren zij samen met ons in een
samenleving waarin mensen actief naar elkaar omzien.

1.4 Missie
Change Makers Wageningen inspireert en begeleidt jongeren in vrijwilligerswerk om hulp en netwerk te bieden aan
mensen die weinig of geen (steunend) netwerk en middelen hebben. Dit doen wij door jongeren individueel te
begeleiden bij hulpacties, door inspiratie events en door training op basis van value based youth work en de presentie
theorie. Wij willen bereiken dat inwoners naar elkaar omzien en zich vrijwillig inzetten voor elkaar.

1.5 Ambitie
De stichting streeft ernaar om een inspirerende, veilige en uitdagende plek te kunnen zijn voor jongeren om zich te
ontwikkelen en zich in te zetten voor een ander. In de toekomst willen we ontmoetingen tussen verschillende
mensen blijven faciliteren, zodat mensen elkaar inspireren en van elkaar kunnen leren. Netwerk Change Makers
Wageningen blijft vanuit een stabiele basis zoeken naar nieuwe ideeën en oplossingen, passend bij de vraag en het
aanbod van het moment, met hart voor jongeren en voor mensen in een kwetsbare situatie.

1.6 Activiteiten
Om het doel van de stichting te realiseren worden de volgende activiteiten voor en door jongeren georganiseerd in
samenwerking met verschillende samenwerkingspartners:
1.
Maatschappelijke Dienst Tijd;
2.
Maatjestrajecten;
3.
Praktische klussen;
4.
Sociale activiteiten.

2. Wijze van werving van financiën
Stichting Change Makers Wageningen ontvangt haar inkomsten door middel van subsidies, fondsen en giften. We
vragen onder meer subsidie aan bij de Gemeente Wageningen, Provincie Gelderland en de Rijksoverheid. We doen
aanvragen voor donaties op basis van projectplannen bij diverse fondsen. Giften worden hoofdzakelijk gegeven door
kerken, particulieren en bedrijven.

3. Beheer van het vermogen
De stichting houdt niet meer vermogen vast dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene
werkzaamheden ten bate van de doelstelling van de stichting.

3.1 Bestuur
Stichting Change Makers Wageningen heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het
vermogen.
Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Voorzitter: Levinus Boxhoorn
Secretaris: Gerdine Kaptijn
Penningmeester: Huig Markus

3.2 Activiteiten bestuur
Vergaderen
Het bestuur komt minimaal zes keer per jaar samen voor een bestuursvergadering. Van elke vergadering worden
notulen gemaakt.
Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
Change Makers Wageningen biedt jongeren dagelijks de mogelijkheid om zich vrijwillig in te zetten voor mensen in
Wageningen die weinig of geen (steunend) netwerk en middelen hebben. Door het faciliteren van vrijwilligerswerk,
organiseren van inspiratiebijeenkomsten en netwerkvorming werkt de stichting aan het behalen van haar
doelstelling zoals geformuleerd in artikel 2.1 van haar statuten.
Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid en werkgeverschap. De taken die hierbij horen
zijn onder meer:
1. Jaarlijks een begroting opstellen;
2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
3. Beheren van de gelden;
4. Taken behorende bij werkgeverschap uitvoeren.
Beloning bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

4. Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Change Makers Wageningen.

4.1 Doelstelling
De stichting besteedt ontvangen gelden conform de doelstelling aan de volgende werkzaamheden: faciliteren van
vrijwilligerswerk, organiseren van inspiratiebijeenkomsten en netwerkvorming.

4.2 Beschikken over het vermogen van de stichting
Op grond van artikel 7 van de statuten van de stichting en de feitelijke werkzaamheid kan geen enkele
(rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

4.3 Afwezigheid van winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.3 van de statuten en uit de feitelijke
werkzaamheden. De inkomsten van de stichting komen ten goede van haar werkzaamheden.

4.4 Bestemming batig liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 12.2 van de statuten, zal een batig liquidatiesaldo worden besteed "ten behoeve van een
algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling".

5. Coördinatieteam
Het coördinatieteam bestaat uit 2 parttime betaalde medewerkers. Aimée Terwisscha-Dekker en Lisette Wever zijn
beiden voor 14 uur per week in dienst van de stichting. Dit staat gelijk aan totaal 0,78 fte.
De taken van de coördinatoren zijn onder meer: projectcoördinatie, werving, matching en begeleiding van
vrijwilligers, presentatie en communicatie, fondsenwerving, inhoudelijke verslaglegging en monitoring.
Beloning medewerkers
De medewerkers van de stichting worden beloond conform de salarisschalen van de CAO Sociaal Werk.

6. Algemene gegevens
Statutaire naam: Stichting Change Makers Wageningen
Rechtsvorm: Stichting
Opgericht: 12 juni 2018
KVK nummer: 71876138
Bankrekeningnummer (IBAN): NL39 RABO 0332 7954 89
Fiscaal nummer (RSIN): 858884070f
Postadres: Kolkakkerweg 72, 6706 GP, Wageningen
E-mail: info@changemakerswageningen.nl
Website: www.changemakerswageningen.nl
Werkgebied: Nederland
Doelgroep(en): Jongeren, mensen in een kwetsbare situatie die weinig of geen (steunend) netwerk en middelen
hebben.

7. Publicatie
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van een vermelding van de ANBI-status en verplichte
documenten op de website van de stichting: www.changemakerswageningen.nl. Deze informatie wordt
gepubliceerd voor 1 juli van het betreffende boekjaar.

Dit beleidsplan is vastgesteld door het bestuur van Stichting Change Makers Wageningen op 29-03-2022.

