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Voorwoord
Kinderen hebben recht op gelijke kansen, daar is iedereen het over eens. De
achtergrond van ouders of hun financiële situatie zou geen invloed mogen hebben op de
ontwikkeling van een kind. Maar helaas is dat niet hoe het werkt voor een groeiende
groep kinderen in ons land.

Stichting ub! is opgericht vanuit onze persoonlijke missie om verschil te maken voor deze
hele kwetsbare groep in onze samenleving.

In 2018 bedachten we het initiatief JIJ BENT om concreet in actie te komen voor deze
groep. In drie jaar tijd hebben we samen met al onze vrienden gezien hoeveel verschil
we konden maken.

Daar is het idee ontstaan om Stichting ub! te beginnen. Wij zijn ervan overtuigd dat we
nog veel meer kunnen betekenen. Met onze ervaring en kennis. En vooral ook samen
met andere initiatieven, organisaties en bedrijven.

Wij willen meer mensen en bedrijven in actie krijgen om te helpen. Zodat ook zij hun
talenten kunnen ontdekken en hun toekomstkansen vergroten.

Dit beleidsplan is opgesteld om inzicht te krijgen in de manier waarop we als stichting
deze doelstelling willen bereiken. Daarbij maken we gebruik van de eisen vanuit de ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling).

Open ub!, want ieder kind een gelijke kans geven is een opdracht voor iedereen!

Het bestuur van stichting ub!

Jolanda Slot &
Frank van Wijngaarden
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Algemene gegevens

Naam stichting : Stichting ub!

Opgericht : 15 september 2022

Kvk nummer : 87580721

Fiscaal nummer : 864337206

Banknummer : NL 63 BUNQ 2076 5710 51

Adres : Loosduinse Hoofdstraat 1168, 2552 AT Den Haag

Telefoonnummer : 06 52654255

Website : www.stichtingub.nl

E-mail : hallo@stichtingub.nl

Werkgebied : Landelijk (start in regio Zuid-Holland)

Doelgroep : Kinderen en jongeren 0 - 23 jaar

Bestuur : Jolanda Slot, voorzitter

Frank van Wijngaarden, secretaris-penningmeester

Raad van Toezicht : Sonja Meijerink, voorzitter

Perry Snel, vice-voorzitter

Monique Verhoef, lid
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Doelstelling
Ub! zet zich in voor de ontwikkeling van alle kwetsbare kinderen en jongeren (en hun
gezin) in Nederland, zodat zij hun talenten kunnen ontdekken en hun toekomstkansen
vergroten.

Dat doet ub! door:

● Projecten en activiteiten te organiseren om kwetsbare kinderen concreet te
helpen.

● Particulieren bedrijven en organisaties bewust te maken van de situatie van
kinderen en jongeren in een achterstandspositie.

● Particulieren en bedrijven concreet in actie te laten komen bij onze projecten voor
deze doelgroep.

● Samen te werken met zorgorganisaties rondom deze kwetsbare kinderen en hun
gezin.
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Doelgroep
Ub! zet zich in voor alle kinderen en jongeren (0-23 jaar) in Nederland bij wie de
ontwikkeling op enige wijze wordt bemoeilijkt of bedreigt.

Maatschappelijk probleem

De coronacrisis en de recente economische ontwikkelingen hebben grote impact gehad
op de kwetsbaarste groepen in onze samenleving. Direct en indirect.

Steeds meer gezinnen en kinderen raken in de knel en de vraag naar informele zorg
stijgt. Hulp voor deze groep kwetsbare kinderen en gezinnen is hard nodig!
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Samenwerkingspartners
Om ons doel te bereiken werken we samen met partners die hulp bieden aan deze
doelgroep van kwetsbare kinderen en jongeren (en hun gezin): Gemeentelijk
zorgloket/wijkteams, jeugdhulporganisaties, schoolmaatschappelijk werk en informele
zorgorganisaties.

Met deze organisaties maken wij afspraken over het aanmelden van kinderen en
jongeren voor onze projecten en activiteiten.

De professionals die werken bij deze organisaties kunnen als geen ander de inschatting
maken voor welke kinderen onze projecten van toepassing zijn. Op die manier weten we
altijd dat onze steun goed terecht komt, bij iemand die dat ook echt nodig heeft.

Onze samenwerkingspartners:

● Cardea (jeugdhulporganisatie in regio Zuid-Holland)
www.cardea.nl

● Enver (jeugdhulporganisatie in regio Rotterdam / Zuid- Holland)
www.enver.nl

● Jeugdformaat (jeugdhulporganisatie in regio Haaglanden)
www.jeugdformaat.nl

● Vitalis (maatjesproject in 12 gemeenten in Zuid en Noord Holland)
www.vitalismaatjes.nl

● Kamers met Aandacht (landelijke organisatie gericht op dak- en thuisloze
jongeren)
www.kamersmetaandacht.nl

● School’s Cool Delft (maatjesproject in gemeente Delft)
www.schoolscooldelft.nl
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● Humanitas (vrijwilligersorganisatie: afdelingen Haagland en Zoetermeer/
Pijnacker Nootdorp)
www.humanitas.nl

Deze organisaties hebben een ANBI status.

Afspraken met samenwerkingspartners worden vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst en afgestemd per activiteit / project.
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Activiteiten en projecten
Met onze activiteiten en projecten willen wij bijdragen aan de persoonlijke veerkracht en
zelfredzaamheid van kwetsbare kinderen en jongeren.

Deze projecten richten zich op onderwerpen die voor onze doelgroep heel concreet
verschil kunnen maken. Op korte en op langere termijn. Door hun leefwereld te
verbreden en hun zelfvertrouwen te vergroten.

ub! in actie

Wat doen we:
Voor kwetsbare kinderen (en hun gezin) organiseren we vier keer per jaar een
inzamelingsactie onder particulieren en bedrijven om een extra steuntje te geven.

Voor wie:
Kinderen en jongeren van 4 tot en met 23 jaar (en hun gezin) die te maken hebben met
geldzorgen/armoede. Jongeren worden aangemeld via de samenwerkende
jeugdhulporganisaties.

Hoe doen we het:

● In de winter: Goed gevulde kerstpakketten voor de kerstvakantie (100 gezinnen).
● In het voorjaar: Leuke uitjes in de meivakantie (75 kinderen)
● In de zomer: Een pakket voor leuke activiteiten in de zomervakantie (100

kinderen)
● In het najaar: Een mooi kinderboek of bioscoopbezoek voor in de herfstvakantie

(75 kinderen)

Voorbeeld:
Afgelopen december (2022) heeft ub! ruim 100 goed gevulde kerstpakketten ingezameld
om kwetsbare kinderen (en hun gezin) een extra hart onder de riem te geven rondom de
feestdagen.

Jeugdhulporganisaties Jeugdformaat en Enver hebben kwetsbare gezinnen aangemeld
voor deze actie en de pakketten zijn uitgedeeld onder ruim 100 gezinnen in de regio
Zuid-Holland.
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Toekomstcoach

Wat doen we:
Iedere maand (12 keer per jaar) helpen wij een kwetsbare jongere op weg bij zijn of
haar toekomstdroom. Wij geven daarmee de jongere een extra zetje de juiste richting in
zodat het voor hun makkelijker wordt zelf verder aan de slag te gaan.

Voor wie:
Kwetsbare kinderen en jongeren die een toekomstdroom hebben, maar onvoldoende
netwerk en/of financiële mogelijkheden om te starten.

Jongeren worden voor dit project aangemeld via onze samenwerkingspartners Cardea,
Jeugdformaat en Enver.

Hoe doen we dat:
We helpen bij het concretiseren van de toekomstdroom: wat is er nodig om te starten?

● We koppelen de jongere aan een ervaringspersoon/ coach/ rolmodel.
● We regelen materiaal / spullen die nodig zijn om te beginnen
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Voorbeelden:
- Toekomstdroom: Jonge vluchteling (18) wil fotograaf worden.
Deze jonge vluchteling is gekoppeld aan een bekende professionele fotograaf en heeft
een eigen camera gekregen. De fotograaf coacht de jongere met tips en trucs over het
fotograferen zelf, maar ook over het starten als fotograaf.

- Toekomstdroom: theaterkostuums maken (Burlesque kleding). Voor deze jongere
hebben we een eigen naaimachine geregeld zodat ze thuis kan oefenen. We hebben
haar gekoppeld aan een coupeuse met een eigen atelier waar ze terecht kan met
vragen. En is er een budget ingezameld voor het kopen van sto�en.

Level ub!

Wat doen we:
Jongeren helpen bij het opdoen van nieuwe ervaringen, hun zelfvertrouwen vergroten
en het verruimen van hun wereldbeeld.

De jongeren die deelnemen worden van huis uit weinig gemotiveerd om nieuwe dingen
te ondernemen. Vaak is hier ook gewoonweg geen geld voor in het gezin. Terwijl het
opdoen van die nieuwe ervaringen zo belangrijk is voor hun ontwikkeling.

Voor wie:
Voor jongeren tussen de 12 - 23 jaar die van huis uit weinig worden gestimuleerd of
gemotiveerd om dingen te ondernemen of waar geen netwerk of financiële middelen
zijn om nieuwe dingen te ontdekken/ondernemen.

Deze jongeren worden aangemeld via onze samenwerkingspartners Enver, Cardea en
Jeugdformaat.

Hoe doen we dat:
We organiseren clinics, workshops of activiteiten waarbij we jongeren kennis laten
maken met nieuwe dingen. Het ontdekken van nieuwe dingen, van wat ze kunnen of wat
er allemaal mogelijk is staat centraal. Belangrijke vaardigheden als samenwerken,
doorzettingsvermogen en vertrouwen in je eigen kracht en talent komen naar voren.

Te denken valt aan boksclinics, koken, musea, boulderen, excursies etc.
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Voorbeelden:
- Een rondleiding in het theater waarbij een aantal jongeren een kijkje achter de
coulissen krijgen, zelf het podium op gaan, het licht moeten bedienen etc.
Een van de jongeren krijgt als vervolg de kans om te helpen bij de techniek van een
echte show van een van zijn favoriete artiesten

- Een Kickboks clinic waarbij jongeren via het boksen leren omgaan met zelfbeheersing,
verdediging en zelfvertrouwen.

- Catwalk coaching voor een groepje alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV).
Op een speelse en creatieve manier werd er gewerkt aan zelfvertrouwen opdoen, jezelf
durven laten zien. Een van de AMV’ers bleek zo talentvol, dat zij de kans heeft gekregen
om als model aan de slag te gaan en meerdere shows ‘te lopen’.

Leef je uit

Wat doen we:
Twee keer per jaar organiseren we een event waarbij een groep kinderen (tussen de
25-50 kinderen) een dagje onbezorgd kind kunnen zijn. Waar plezier voorop staat maar
ook nieuwe talenten worden ontdekt, nieuwe vrienden worden gemaakt en de stress
even naar de achtergrond verdwijnt.

Voor wie:
Voor kwetsbare kinderen die weinig tot nooit leuke activiteiten kunnen ondernemen.
Omdat er geen financiële middelen zijn en/of er vanuit huis geen stimulans is om dingen
te ondernemen.

Deze kinderen worden aangemeld door onze samenwerkingspartners: Cardea,
Jeugdformaat en Enver.

Hoe doen we dat:
Door het organiseren van een dag waarop ‘spelen’ en gezelligheid voorop staat in
combinatie met lekker actief bezig zijn.

Voorbeeld:
Een watersportdag op het strand waar verschillende (niet alledaagse) activiteiten
worden gegeven in groepjes onder begeleiding van professionals. Denk aan powerkiten,
golfsurfen, pijl en boogschieten. Op deze dag staat lol hebben en (nieuwe) dingen
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uitproberen voorop. Een dag inclusief eten en drinken zodat kinderen (en hun ouders)
nergens aan hoeven te denken. Onbezorgd genieten.

Maatwerkvragen

Wat we doen:
Het jaarlijks invullen van 24 kindgerichte hulpvragen op het gebied van informele hulp (2
per maand) die tussen wal en schip vallen.

Soms zijn er situaties rondom kwetsbare kinderen die niet (of niet volledig) door
bestaande fondsen of regelingen kunnen worden ingevuld. Het gaat hierbij altijd om een
individuele vraag.

Het kader waar deze hulpvragen op worden getoetst:

Het kan gaan om een of meerdere van de volgende omstandigheden:
- Geen financiële mogelijkheden of onvoldoende kennis en netwerk om deze vraag zelf
in te vullen.
- Het betreft noodzaak of een bepaalde urgentie waardoor snelheid geboden is.

Voor wie:
Voor kinderen en jongeren tussen de 0-23 jaar oud die kwetsbaar zijn, geen of weinig
netwerk hebben en waar geen financieel vangnet is. De vragen worden aangemeld door
onze samenwerkingspartners.

Hoe we dat doen:
Omdat het hier om maatwerk vragen gaat is er geen standaard oplossing. We kijken per
vraag wat er nodig is en of het past binnen het kader dat we hebben opgesteld.

Voorbeeld:
Een aanvullende financiële bijdrage voor ‘aangepaste zwemles’ van een jongen van 11
die nog geen zwemdiploma heeft. Vanwege een ontwikkelingsachterstand bij deze
jongen zijn er meer lessen nodig en in aangepaste vorm.

De bijdrage van het sportfonds was niet voldoende om alle kosten te dekken. Moeder en
opvoeders kunnen deze extra kosten ook niet betalen. Stichting ub! heeft samen met
vrijwilligers deze extra kosten gefinancierd.
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Wervingsplatform

Om onze projecten en activiteiten op te zetten en in te vullen startte ub! in 2022 een
platform (www.joinub.nl) om vrijwilligers te werven. Met dit platform willen we de
drempel verlagen om in actie te komen voor kwetsbare kinderen en vrijwilligers binden
voor de langere termijn.

Zowel voor bedrijven als voor particulieren maken we het helpen van een kwetsbaar
kind heel concreet.
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Ambitie

Werken aan een stevige basis

2022
Ub! is opgericht en gestart in September 2022. In deze startfase hebben we ons gericht
op het neerzetten van de organisatie, het aangaan van samenwerkingsverbanden, het
vergaren van naamsbekendheid en het opzetten van onze eerste eigen projecten.

2023
Naast het verder opzetten en uitbreiden van onze eigen projecten en activiteiten ligt de
focus op het aanvragen van subsidies en het werven van financiële middelen om onze
projecten te financieren.

2024-2025
De ambitie is om in 2025 rond de 10.000 kwetsbare kinderen te kunnen helpen. Om dit te
kunnen bereiken, willen wij onze projecten opschalen, meer samenwerkingen aangaan
en ons werkgebied verbreden.
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Inkomstenbronnen
Ub! heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen. Deze
inkomsten worden gegenereerd door subsidies door gemeenten en fondsen en donaties
vanuit partnerschap met bedrijven, organisaties en particulieren.

Ub! zet zich in om juist ook bedrijven actief mee te laten helpen voor onze kwetsbare
doelgroep. Daarom streven we ernaar om zoveel mogelijk kosten te laten dekken door
private organisaties. Hoe meer, hoe beter.

Inkomsten uit subsidies en fondsen
Ub! wil gebruik maken van subsidies en fondsen voor haar financiering. Op dit moment
ontvangt ub! nog geen subsidies.

Inkomsten door donaties en partners (bedrijven)

Ub! ziet grote kansen in het verbinden van het bedrijfsleven met onze missie en doel.
Voor bedrijven is MBO beleid een niet te missen onderdeel van hun strategie om zowel
aantrekkelijk te zijn als werkgever als richting consument en partners/overheid.

Ub! heeft dan ook tot doel om voor de financiering de helft te realiseren via het
bedrijfsleven.
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Beheer en besteding vermogen

Beloningsbeleid
● Aan de leden van de Raad van Toezicht kan geen beloning worden toegekend.
● Kosten worden aan de leden van de Raad van Toezicht op vertoon van de

bewijsstukken vergoed.
● Aan de leden van de Raad van Toezicht kan een niet-bovenmatig vacatiegeld

worden toegekend.
● De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden

van de bestuurders vast.

Financiële administratie

Stichting ‘ub!’ houdt haar administratie bij en rapporteert dit jaarlijks in de vorm van een
financiële verantwoording. Deze wordt in opdracht van de Raad van Toezicht door een
accountant ieder jaar opgemaakt.

Uit deze administratie blijkt ten minste:

● Welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden
zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het
beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en
omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.

● De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de
doelstelling van de Stichting.

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari van een jaar tot met 31
december) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de
jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de
balans, een staat van baten en lasten over het betre�ende boekjaar opgesteld.

De Raad van Toezicht beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed
middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring
wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.
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