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VOORAF

Dit is het Beleidsplan van de Stichting Eleven
Floawers Foundation. We beschrijven er onze
visie, missie en werkwijze in.
U zult ontdekken dat het ons vooral om
mensen gaat. Mensen die leren en deelnemen
aan cultuur en samenleving.

betrokken
bij de samenleving
en burgers
die de samenleving
mede maken

Omdat er sprake is van ongelijkheid, van
achterstand en achterstelling. Door de
projecten die we ondersteunen hopen we bij te
dragen aan dat verbeteren.
We stellen ons daarbij bescheiden op. Het zijn
immers de projecten en de organisaties waar
we bij betrokken zijn die ‘het echte werk doen’!
Daarnaast zijn we vooral dankbaar dat we dit
werk mogen doen.
Harmen van Wijnen
Bestuursvoorzitter

Wij denken dat de samenleving in veel gevallen
kán verbeteren en soms ook verbeteren móet.
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MISSIE

Stichting Eleven Floawers Foundation is betrokken bij de samenleving en burgers die de
samenleving mede maken en onderhouden door samen te leven.
Wij stimuleren en ondersteunen initiatieven die samen leven positief veranderen en verbeteren.
Dat doen we op een betrokken manier: actief en met inzet van onze kennis en ons netwerk.

Deze missie wordt gerealiseerd in samenhang en waar mogelijk in samenwerking met de ‘grote
actoren’ die in de samenleving een bepalende rol vervullen; elk vanuit eigen
verantwoordelijkheden en altijd met betrekking op elkaar: overheden, bedrijven, organisaties
(waaronder fondsen).
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VISIE

Mensen leven samen en vormen daarmee de samenleving.
Helaas
We zien en weten van mensen en groepen in
moeilijke omstandigheden
die zich onttrekken aan deelname
en moeite hebben met vinden van aansluiting
en daardoor beperkt zijn in kun kansen

Ons christelijke geloof leert ons dat God ons het (samen) leven schenkt en ons (samen)
leven leidt en ons verantwoordelijkheden geeft. De Bijbel is bij dit alles onze leidraad en
bron.
Daarom
mogen we onze zegeningen tellen
en zorgen delen
en streven we het goede relaties na
zijn we verantwoordelijk voor de ander
nemen we verantwoordelijkheid
door te proberen rentmeester te zijn
in de wereld waarin wij samen leven
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THEMA’S

Statutaire doelstelling
[…] het bevorderen van het algemeen maatschappelijk welzijn, door middel van het initiëren,
stimuleren, steunen en uitbouwen van projecten op het gebied van: ontwikkelingssamenwerking,
onderwijs, hulpverlening, cultuur, levensovertuiging, het aanwenden van ICT ten behoeve van de
maatschappij van morgen, gezondheid en zorg, het ontwikkelen van innovatieve processen in de
maatschappij, greencare en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Ontwikkeling van thematische focus
Eerste planperiode (2015‐2017) lag het accent op onderwijs en cultuur.
Recent is een begin gemaakt met een heroriëntatie op de thema’s en het zoeken naar meer focus
en inhoudelijke samenhang.
Als uitdaging is gedefinieerd bij te dragen aan een inclusieve samenleving, vooral voor hen die door
omstandigheden (deels) van worden uitgesloten of moeizaam includeren.
Interventies die aansluiten op deze uitdaging liggen op het gebied van preventie, informele zorg,
greencare, mobiliteit etc. Voor de concrete invulling hiervan wordt een iteratief proces gevolgd op
basis van concrete praktijkervaringen.
De activiteiten worden ondersteunt middels donaties en impact investeringen.

6

BELEID

Te verrichten werkzaamheden van de Stichting
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het financieel ondersteunen van
rechtspersonen (met een algemeen nut beogende doelstelling) die qua doelstelling
aansluiten bij de doelstelling van de Stichting.
Werving en beheer van de middelen
Om haar activiteiten mogelijk te maken ontvangt de Stichting in de planperiode 2018‐2021
jaarlijks een donatie van Stichting Stewardship Foundation. De omvang van deze donatie zal
jaarlijks opnieuw worden vastgesteld.
Vermogen
Zoals blijkt uit artikel 3.2 van de statuten houdt de Stichting niet meer vermogen aan dan
redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van
de doelstelling van de Stichting. Het beschikbare vermogen wordt op termijn maximaal
ingezet voor het genereren van impact, waarbij een efficiënte en effectieve aanwending
leidend is.
Afwezigheid van winstoogmerk
De Stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.3 van de statuten en uit de
feitelijke werkzaamheden.
Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 15.3 van de statuten zal een eventueel batig liquidatiesaldo worden
besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse
instelling die uitsluitend of nagenoeg het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke
doelstelling heeft.
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CRITERIA

Impact
Wordt er een aantoonbare verandering/verbetering nagestreefd.
Vernieuwend
Is de inhoud en de vorm al eerder gedaan of betreft het vernieuwende elementen.
Ondernemend
Is de aanvrager gericht op behalen van resultaten, planmatig en liefst uiteindelijk gericht op
gehele of gedeeltelijke financiële onafhankelijkheid.
Co‐financiers
Zijn er ook andere partijen bij de financiering betrokken (financieel en/of in natura)?
Stakeholders‐betrokkenheid
Worden de doelgroepen en de direct belanghebbenden op een bij het projectzijn/worden
betrokken.
Samenwerking
Staat de organisatie open voor samenwerken met andere organisaties en wordt er
samenwerking gezocht.
Transparant
De aanvrager is transparant over resultaten, werkwijzen, methoden, omzet, financiële
huishouding etc.
Christelijke waarden
De inhoud en werkwijze van project/organisatie is niet tegengesteld aan de door het Bestuur
geaccepteerde en geleefde christelijke waarden.
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UITSLUITINGEN

•

Verwerven en (nieuw‐ of ver‐)bouw van fysieke panden/vastgoed
en de inrichting en het onderhoud daarvan.

•

Individuele begunstiging

•

Media‐uitingen (uitzendingen op tv, documentaires, dvd’s etc.)

•

Activiteiten die binnen de mogelijkheden van overheidssubsidies vallen

•

Algemene fondsvorming door derden

•

Projecten op het gebied van sport en spel, dans, theater, circus, etc.

•

Lokale evenementen en initiatieven

•

Studiekosten, beurzen en stages

•

Aanschaf van hardware zoals muziekinstrumenten, ICT apparatuur etc.
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BESTUUR

Beloningsbeleid
De leden van het Bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden conform
artikel 5.7 van de statuten.
Onkosten, gemaakt in het kader van de Bestuursfunctie worden vergoed, mits niet
bovenmatig.
Werkzaamheden
Om de kwaliteit van de Bestuurlijke werkzaamheden te waarborgen, is de werkwijze vastgelegd
in een document, zie bijlage bij dit beleidsplan. Deze werkwijze geeft onder meer aan het
plannings‐ en begrotingsproces rondom de activiteiten van de Stichting en de wijze van
evaluatie, besluitvorming en bewaking rondom deze activiteiten
Bestuur
Dr. H.J. (Harmen) van Wijnen – Voorzitter
S. (Steven) van Westreenen ‐ Lid
G.G.J. (Rutger) Baan ‐ Lid
G.J. (Geert‐Jan) Baan ‐ Lid

Het Bestuur vergadert regelmatig, maar in elk geval 4 maal per jaar.

v.l.n.r.
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Chief Executive Advisor
Prof. Dr. E. (Elbert) Dijkgraaf
Strategic Advisor
J.G.P. (Paul) Baan

v.l.n.r.

v.r.n.l.

BESTEDINGEN

In de afgelopen jaren heeft de Eleven Floawers Foundation betrokkenheid gehad bij een aantal
(grote en kleine) projecten, onder meer:
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Stichting Landzijde – Buiten Gewoon Leren
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•

Stichting Landzijde, met 106 aangesloten zorgboerderijen in Noord Holland, werkt aan een
één jaar durende pilot rondom Buiten Gewoon Leren..

•

Buiten Gewoon Leren (BGL) is een nieuw onderwijsaanbod dat beschikbaar is voor kinderen in
de leeftijd vanaf 7 jaar die niet meer naar school durven, kunnen, mogen, willen of waarvoor
nu (te) vaak geen passend onderwijs kan worden gevonden en aangeboden. BGL is een
samensmelting van onderwijs, zorg en dagbesteding. Voor deze specifieke groep kinderen
wordt in een prikkelarme groene omgeving een nieuwe onderwijsvorm ontwikkeld.

•

Wij dragen bij aan de kosten voor de pilot, onderzoek en implementatie van het BGL
onderwijs – zorg arrangement voor (dreigende) thuiszitters.

CROSS YOUR BORDERS
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•

Stichting Cross Your Borders (CYB) is een jongerenorganisatie die bijna 15 jaar interactieve
onderwijsprojecten voor het voortgezet onderwijs vanuit het concept ‘voor en door jongeren’
organiseert. Deze projecten hebben o.a. de vorm van een tweedaags simulatiespel
(Globaland) wat wordt uitgevoerd op (V)MBO scholen in heel Nederland (brugklassen).

•

Het project betreft de doorontwikkeling van een dergelijk programma voor de bovenbouw van
het VMBO en MBO, om ook hen op een interactieve, speelse manier bewust te maken van
(hun rol in) de maatschappij/ wereld en aan te zetten tot verandering in denken en doen.
Vanuit het onderwijs is de behoefte aan een dergelijk bewustwordingsprogramma voor deze
doelgroep aangegeven. De praktijk wijst uit dat training en begeleiding van de uitvoerende
vrijwilligers/stagairs cruciaal zijn voor de kwaliteit en het effect van het programma.

•

We financieren de aanstelling van een extra coördinator voor training en begeleiding van de
stagairs/vrijwilligers en de ontwikkeling van follow up lesmateriaal om nog meer lange termijn
effect van dit programma te bereiken.

TRAUMA SENSITIEVE AANPAK NIEUWKOMERSKINDEREN
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•

Nieuwkomersschool De Schakel verzorgt het nieuwkomersonderwijs voor de gehele gemeente
Ede. De kinderen met een vluchtelingenachtergrond, krijgen in minimaal 40 weken zoveel
mogelijk taalaanbod om vervolgens in te stromen bij een reguliere basisschool naar keuze van
de ouders.

•

Een groot aantal van deze kinderen (45%) vertoont escalerend gedrag als gevolg van een
traumatiserende vluchtgeschiedenis. Dit heeft invloed op de veiligheid in de groep en op
school en de leerlingen ontwikkelen zich onvoldoende op didactisch gebied.

•

Het ontbreekt de leerkrachten echter aan kennis en ervaring om trauma‐gerelateerd gedrag
snel te onderkennen en om trauma sensitieve ondersteuning te bieden. Binnen de reguliere
zorgroute is er te weinig snelle en adequate hulpverlening beschikbaar om brede diagnostiek
in te zetten op de betreffende leerlingen. de hulpvraag is te breed en de zorgvraag bereikt de
zorgaanbieder niet.

•

We financieren de Scholing van het team op trauma sensitieve aanpak, individuele‐ en
groepshulp aan de betreffende leerlingen binnen de schoolomgeving, door een coach in
samenspraak met de leerkracht en de ondersteuning bij het mobiliseren van het
(professionele) zorgnetwerk rondom deze kinderen (Centrum Jeugd en Gezin,
Vluchtelingenwerk, Sociaal wijkteam, GGD etc.)

BACHVERENIGING

15

•

De Nederlandse Bachvereniging werd opgericht in 1921 om Bachs Matthäus‐Passion uit te
voeren in de Grote Kerk in Naarden. Door de jaren heen groeide de vereniging uit tot een
toonaangevend ensemble. Nog steeds voeren ze jaarlijks de Matthäus Passion uit en geven per
seizoen zo’n 60 concerten.

•

De vereniging hecht sterk aan innovatie. Zo werd in 2013 gestart met All of Bach – het
uitvoeren en opnemen en via het internet beschikbaar stellen van alle werken van Bach. Elke
vrijdag wordt een nieuwe opname van een van de 1.080 werken van Johann Sebastian Bach
gepubliceerd op www.allofbach.com. Elk werk is compleet te zien en te beluisteren. Musici
komen aan het woord over wat hun raakt in de muziek. Educatie.

•

Onze financiële bijdrage maakt de ontwikkelingen die zijn ingezet mede mogelijk.

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MUZIEKTHERAPIE
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•

De Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVVMT) heeft samen met een andere
stichting het meerjaren programma ‘muziek maakt gezond’ opgezet. Het programma is gestart
in 2014 en loopt tot einde 2020. Het project heeft als missie muziektherapie als moderne
interventie te integreren in gezondheidszorg en samenleving.

•

Het programma kent vier doelen: Muziektherapie [1] verwerft erkenning en vergoeding, [2]
wordt bewezen effectief, [3] wordt breder bekend en gevraagd en [4] krijgt een bredere
toepassing in de zorg.

•

Onze financiële bijdrage, samen met de andere stichting, maakt uitvoering van het
programma mogelijk.

UITGEREKEND NU
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•

Siriz biedt preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en laagdrempelige
hulpverlening die goed bereikbaar en beschikbaar is. Men werkt landelijk met 45
beroepskrachten en 120 opgeleide vrijwilligers.

•

Jaarlijks kent Nederland zo’n 1.500 nieuwe tienermoeders. Een deel van deze doelgroep ligt
momenteel buiten het bereik van informatievoorziening en hulpverlening door Siriz, o.m.
omdat deze jongeren vrijwel uitsluitend media kanalen gebruiken waar Siriz nog niet actief is.

•

Siriz ontwikkelt daarom een app voor (aanstaande) jonge ouders (moeders én vaders) bij een
onbedoelde zwangerschap, waarin onder meer de volgende aspecten aan bod komen: [1]
kennis en werkvormen m.b.t. veilige hechting, [2] ondersteuning bij de acceptatie van de
zwangerschap, [3] informatie over prenatale gezondheid en [4] voorbereiding op het
ouderschap.

•

Met onze bijdrage wordt de ontwikkeling en implementatie van deze app mede mogelijk
gemaakt.

KLEINE BIJDRAGEN

Een selectie…
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•

CHE
Bijdrage Status in de Foodvalley: statushouders voorbereiden voor MBO/HBO opleiding.

•

Stichting GAVE
Bijdrage organisatie jongerenkampen voor vluchtelingen.

•

Gevangenenzorg Nederland
Bijdrage 25‐jarig jubileum

•

Codarts
Bijdrage aan Ambitus Orgelconcours 2019/2020

•

Cello Biennale Amsterdam
Bijdrage aan de Cello als Welkom, kinderen van statushouders maken via cello muziekles
verbinding met Nederlandse kinderen.

PUBLICATIEPLICHT

We voldoen aan onze publicatieplicht door middel van onze website:
www.elevenfloawers.com
Gegevens en Beleidsplan
https://www.elevenfloawers.com/Gegevens‐en‐beleidsplan
Jaarverslag
https://www.elevenfloawers.com/uploads/Jaarverslagen/180629‐EFF‐JAARVERSLAG_2017.pdf
Archief Jaarverslagen
https://www.elevenfloawers.com/archief‐jaarverslagen
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FINANCIEEL KADER

Om haar activiteiten mogelijk te maken ontvangt Stichting Eleven Floawers Foundation jaarlijks
een donatie van een vermogensfonds. De omvang van deze donatie zal jaarlijks opnieuw
worden vastgesteld op basis van de omvang van het door het vermogensfonds in pools
belegde vermogen. Stichting Eleven Floawers Foundation zal deze donatie, behoudens eigen
organisatorische kosten, aanwenden voor de financieringen van projecten en giften die
aansluiten bij haar doelstelling.
Daarnaast beschikt stichting Eleven Floawers Foundation over een eigen vermogen dat
aangewend zal worden voor projecten en giften die aansluiten bij haar doelstelling.
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WERKWIJZE

Het Bestuurlijke proces omvat twee hoofdelementen. [1] plannen en begroten en [2]
evalueren en bewaken.
Het Bestuur wordt ondersteund door de medewerkers van IRIS B.V.
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BIJLAGE: WERKWIJZE

Plannen, begroten en toekenning
Doel van deze procedures is het vaststellen van de inhoudelijke invulling van de activiteiten binnen de
strategie van Eleven Floawers Foundation voor een bepaalde periode en de invulling van de wijze van de
vaststelling van de budgetten die worden toegekend in het kader van de activiteiten.
1)

De directie stelt jaarlijks een middellange termijn plan voor de daaropvolgende vier jaar op, mede op
basis van de (eventuele) aanpassingen en verbeteringen in de strategie en het beleid zoals opgesteld
door het Bestuur.

2)

De directie stelt binnen de kaders van het middellange termijn plan een begroting op voor het
komende jaar met daarin opgenomen voorstellen voor de toekenningen van donaties.

3)

Dit middellange termijnplan inclusief begroting wordt voorafgaande aan de bestuursvergadering ter
beschikking gesteld, danwel in de bestuursvergadering gepresenteerd aan het Bestuur.

4)

Na toelichting van de directie en bespreking binnen het Bestuur besluit het Bestuur over het
middellange termijn plan, de begroting en de daarin opgenomen toekenningen voor projecten en
organisaties.

5)

Ter financiering van de begroting wordt een aanvraag ingediend bij Stichting Stewardship
Foundation. Tevens wordt Stichting Stewardship Foundation verzocht de langlopende verplichtingen
van Eleven Floawers Foundation te garanderen.

6)

De directie bevestigt de toekenning van een donatie aan projecten of organisaties middels een
toekenningsbrief en/of donatiecontract en ziet toe op het nakomen van de eventueel gestelde
voorwaarden aan de donatie.

7)

De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het besluit en de terugmelding aan het
Bestuur.
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Bewaken en Evalueren
Doel van deze procedures is het informeren van het Bestuur over de ontwikkelingen van de activiteiten
van Eleven Floawers Foundation als geheel ten opzichte van het geplande beleid.
•

Elk half jaar wordt ten behoeve van het Bestuur een overzicht opgesteld van de aangegane
meerjarenverplichtingen en wordt gerapporteerd over de voortgang van de activiteiten.
Voorafgaande aan de bestuursvergadering worden deze schriftelijke voortgangsrapportages ter
beschikking gesteld aan het Bestuur ter verkrijging van inzicht in de lopende verplichtingen en
activiteiten.

•

Jaarlijks wordt het uitgevoerde beleid geëvalueerd en worden bevindingen en voorstellen tot
verbetering door het Bestuur besproken. Het Bestuur besluit over de verwerking van de voorstellen
tot verbetering in de jaarbegroting en het middellange termijn plan.

Werkwijze operationele activiteiten

Scan

In het kader van de filantropische activiteiten kunnen giften en donaties worden verstrekt aan
organisaties met en zonder ANBI status. Giften betreffen eenmalige bijdragen met een maximum van €
10.000 aan goede doelen projecten waarbij geen actieve betrokkenheid wordt nagestreefd en waarvan
de monitoring en evaluatie niet uitgebreid plaatsvinden. Donaties betreffen bijdragen van meer dan €
10.000 aan projecten waarbij (over het algemeen) gedurende een langere periode (over het algemeen)
een actieve betrokkenheid zal worden getoond volgens de principes van Active Philanthropy.

•

Indien zich een aanvraag voor een donatie voordoet, wordt als uitgangspunt een Quick Scan (QS) verricht.
De propositie wordt daarbij onder meer aan de gestelde criteria getoetst door de programma managers.
Daarnaast wordt een voorlopige inschatting gemaakt van de haalbaarheid van het project en de
maatschappelijke impact. Een en ander leidt tot een aanbeveling ten behoeve van de oordeelsvorming
door het Bestuur.

•

De QS wordt besproken hetzij per mail, hetzij tijdens een bestuursvergadering. In dit overleg wordt
besloten of de verkenning in principe aanleiding geeft een donatie te overwegen. Indien dat het geval is,
wordt ter voorbereiding van het bestuursbesluit tijdens een bestuursvergadering een Donatie Voorstel
(DP) wordt opgesteld (zie verder onder ‘voorstel’).

•

In geval van toekenning van een gift wordt een toekenningsbrief opgesteld en het toegekende bedrag
overgemaakt. Er vindt géén intensieve monitoring plaats ten aanzien van het betreffende project. Wel kan,
afhankelijk van de aard van de aanvraag of het type project, om terugrapportage worden gevraagd.

Onderstaand wordt de inhoudelijke invulling van deze activiteiten beschreven alsmede de procedure
voor deze activiteiten.

Voorstel
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•

De ondersteunende organisatie stelt een DP, of memo van gelijke strekking, op. Hierbij wordt een nadere
analyse gemaakt van het project en onder andere het projectplan beoordeeld, een inschatting gemaakt
van de kwaliteit van de uitvoerende organisatie, alsmede een beoordeling van het maatschappelijke
rendement.

•

Het DP wordt binnen het Bestuur besproken en het Bestuur uiteindelijk een besluit neemt over het al dan
niet toekennen van de donatie. Dit besluit wordt in de notulen vastgelegd en afgetekend op het DP.

Contract

Exit

De ondersteunende organisatie is verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het besluit. Bij een
positief besluit wordt met de doelorganisatie een donatiecontract opgesteld, en wordt toegezien op het
nakomen van de eventueel door het Bestuur gestelde voorwaarden aan de donatie.

De betrokkenheid bij het project wordt beëindigd op een vooraf bepaalde tijdstip, op het moment dat
de doelstellingen van het project gehaald zijn, of anderszins, in overleg met de doelorganisatie.

Monitor
De uitvoeringsorganisatie is namens Eleven Floawers Foundation actief betrokken bij de monitoring en
evaluatie van de projecten die door haar worden gesteund. Dit betekent dat afhankelijk van de daarover
gemaakte afspraken deel wordt genomen aan het toezicht (in stuurgroep, raad van toezicht of
anderszins) op het project. Tevens wordt het project gecoacht en geadviseerd waar noodzakelijk. Een en
ander volgens de venture philanthropy principes die door Eleven Floawers Foundation worden toegepast.
Door middel van Voortgangsrapportages (PR’s) vindt een terugmelding plaats aan het Bestuur ten
aanzien van de uitvoering van besluiten en de voortgang van de projecten. De PR’s worden opgesteld
door de programmamanagers. Indien er geen (relevante) voortgang te melden is kan het opstellen van
een PR achterwege gelaten worden.
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Na afronding van de betrokkenheid bij het project wordt door de programmamanagers een Evaluatie
Rapport (ER) opgesteld, waarin een evaluatie wordt gemaakt van de resultaten van het project en de
mate waarin de beoogde doelstellingen zijn gerealiseerd. Het ER wordt besproken en geaccordeerd in
de vergadering van het Bestuur.
Een besluit dient conform de statuten van Eleven Floawers Foundation met volstrekte meerderheid van
de geldig uitgebrachte stemmen te worden genomen. Deze besluitvorming vindt plaats door
mondelinge danwel schriftelijke stemming tijdens de vergadering. In voorkomende gevallen kan een
besluit genomen worden na elektronische of telefonische consultatie. Het besluit van het Bestuur wordt
schriftelijk vastgelegd.

