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WAAROM DIT DOCUMENT? 
 

We zijn als nieuw bestuur ontzettend enthousiast om BenG over te nemen. We merken dat 

we door onze levensfase (studeren, fulltime werken, et cetera) BenG graag willen indelen op 

een manier waardoor het voor ons werkbaar wordt, ook voor in de toekomst. Daarnaast 

willen we, net als het oude bestuur, de stichting ons eigen maken. We nemen een uitgebreid 

en prachtig opgezet netwerk van het oude bestuur over, wat een heel persoonlijk iets is. Wij 

willen dit net zo persoonlijk maken, zodat BenG ook echt ‘ons’ wordt; net als hoe BenG dat 

ook is voor het oude bestuur.  

Daarom is het voor ons belangrijk een aantal veranderingen door te voeren. Natuurlijk blijft 

de kern van BenG hetzelfde, en dan met name de persoonlijke benadering die BenG 

gebruikt en die BenG zo’n prachtige stichting maakt, maar dan in een ander jasje. Deze 

veranderingen en vooral hoe de stichting er daarmee komt uit te zien hebben wij vastgelegd 

in dit plan. Ook het tijdsframe waarin we dit willen doen wordt hierin beschreven. Hiermee 

hopen we zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen voor het oud bestuur, zodat we op 

efficiënte wijze het plan kunnen gaan doorvoeren. Daarnaast is dit voor ons een startpunt, 

van waaruit we stappen gaan nemen. Deze stappen staan daarom tevens in dit document 

beschreven.  

 

 

DOELEN 

 
- De persoonlijkheid van BenG behouden en versterken via de vrijwilligers 

- Het sponsorbestand uitbreiden, zodat er altijd voldoende inkomsten zijn  

- Het boekhouden makkelijker te onderhouden maken en meer richten op het nieuwe 

bestuur  
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DE PERSOONLIJKHEID VAN BENG BEHOUDEN EN VERSTERKEN 

VIA DE VRIJWILLIGERS 
 

We willen BenG een persoonlijke stichting laten zijn door meer nadruk te leggen op de 

vrijwilligers en hun werk. De vrijwilligers maken ontzettend mooie reizen naar Double Dutch 

en naar India en doen ontzettend goed werk op de projecten, maar er wordt nog te weinig 

gebruik gemaakt van het netwerk dat de vrijwilligers met zich meebrengen, namelijk dat van 

vrienden en familie, maar ook van henzelf als nieuwe sponsor. Als het goed is hebben 

vrijwilligers altijd, in wat voor mate dan ook, een connectie met BenG na hun reis en die 

band moeten we versterken, om de stichting via hen een persoonlijke sfeer te geven, en ook 

voor een nieuwe boost en om het sponsorbestand uit te breiden. Daarom willen we de 

website zo inrichten dat iedere vrijwilliger een eigen pagina krijgt waarop gedoneerd kan 

worden. Deze pagina kunnen zij zelf vullen met blogs, verhalen, foto’s en meer over hun reis 

en het vrijwilligerswerk. Hierdoor worden de verhalen over het vrijwilligerswerk levendig, 

persoonlijk en vanuit verschillende hoeken verteld, wat zorgt voor een dynamische BenG-

community. Vrienden en familie blijven op de hoogte van het werk van de vrijwilliger en 

kunnen direct via een knop op diezelfde pagina doneren. Hiermee steunen zij BenG via de 

vrijwilliger, op een hele persoonlijke manier. 

 

 

EFFECT 

 

- Groter sponsorbestand 

- BenG-community hechter maken door band met vrijwilligers sterker te gebruiken en 

beter te behouden achteraf 

- BenG haar persoonlijke sfeer laten behouden 

- Constante vernieuwing van de content op de website vanwege de verhalen van de 

vrijwilligers, wat het dynamischer maakt, maar ook zorgt dat we altijd posten vanuit 

de ogen en oren die in India zitten 
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SPONSORBESTAND UITBREIDEN  
  

Door de vrijwilligers meer centraal te stellen binnen de stichting betrekken we ook de familie 

en vrienden van deze vrijwilligers meer. Omdat ze via de vrijwilliger op een persoonlijke 

pagina kunnen doneren hopen we op een uitbreiding van het sponsorbestand. Daarnaast 

kunnen we, door de band te versterken en te behouden, de vrijwilligers achteraf ook 

makkelijker inzetten voor eenmalige acties om het sponsorbestand uit te breiden, door 

bijvoorbeeld samen de straat op te gaan. Een tweede manier om het sponsorbestand uit te 

breiden is door de toeristen die Double Dutch bezoeken meer te betrekken bij de stichting. 

We gaan informatieboekjes maken over BenG en de verschillende projecten die door Gé 

aan de toeristen meegegeven kunnen worden. Ook kan er een taak bij Gé liggen door 

toeristen bijvoorbeeld uitjes naar de projecten aan te bieden en daarna de mogelijkheid tot 

doneren bekend te maken.  

In het algemeen hopen we door het hechter maken van de BenG-community (via de 

vrijwilligers en de toeristen) het sponsorbestand uit te breiden, waarmee we meer stabiliteit 

verkrijgen en meer zekerheid op een voldoende groot budget om de projecten te financieren, 

met daarbij ook de mogelijkheid (of vrijheid) om te kunnen kijken om projecten uit te breiden, 

nieuwe projecten te starten of aangepaste situaties (vanwege tekorten aan inkomsten) weer 

terug te brengen naar de oorsprong, bijvoorbeeld met de openingsdagen en maaltijden van 

het DOC.  

 

 

EFFECT 

 

- Stabiele inkomsten en zekerheid dat we ten alle tijden alle benodigde kosten, ook 

onverwachte kosten, kunnen dragen 

- Mogelijkheid tot uitbreiding van de projecten in de toekomst en/of het terugbrengen 

van eerder aangepaste situaties 
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HET BOEKHOUDEN MAKKELIJKER TE ONDERHOUDEN MAKEN 

EN MEER RICHTEN OP HET NIEUWE BESTUUR  
 

Vanwege de levensfase waar het nieuwe bestuur zich momenteel in bevindt is het 

noodzakelijk om de tijd die we aan BenG besteden zo effectief mogelijk in te richten. 

Daarnaast draait het boekhouden nu vooral op persoonlijk contact. De overboekingen 

worden gedaan door sponsoren die het oud bestuur persoonlijk kent en er lopen veel 

informele lijntjes. Het oud bestuur is hier natuurlijk goed van op de hoogte, maar het is voor 

het nieuwe bestuur niet goed mogelijk hierin ingewerkt te raken. We kennen de sponsor en 

het achtergrondverhaal niet persoonlijk en het kost veel tijd en energie om hiermee zodanig 

bekend mee raken dat we de informele lijntjes ook daadwerkelijk kunnen overnemen. Alleen 

de sponsor leren kennen is hiervoor namelijk niet voldoende; het gaat om de gehele 

structuur. Daarom willen we een nieuwe structuur inbrengen die het boeken en de financiën 

voor ons goed werkbaar maakt, zodat we snel ingewerkt kunnen raken in de materie en het 

op lange termijn kunnen blijven onderhouden, omdat het onze eigen structuur is.  

Om deze nieuwe, op het nieuw bestuur ingerichte structuur te verkrijgen is versimpeling 

nodig. Die versimpeling ligt in het weghalen van de informele lijntjes en de persoonlijkheid in 

de overboekingen. Natuurlijk blijft BenG een stichting met een sterke persoonlijke sfeer, en 

we willen de bestaande sponsoren graag op een persoonlijker level leren kennen. Daarnaast 

willen we, zoals eerder genoemd, de persoonlijke benadering ook overdragen naar de band 

met de vrijwilligers. Het gaat vooral om het overboeken hierin, dus de financiële structuur.  

We willen de financiële structuur versimpelen door de sponsorgelden die we binnenkrijgen 

tot één grote ‘financieringspot’ te maken. Ofwel: al het geld dat we binnenkrijgen gaat naar 

een algemene pot. Uit deze algemene pot wordt ieder jaar, na het vaststellen van het 

budget, het benodigde bedrag naar Chandra overgemaakt, die het verdeeld en achteraf aan 

ons verantwoord. Dit maakt het boeken voor Thomas allereerst een stuk gemakkelijker, en 

daarnaast geeft het ons een veel duidelijker inzicht in wat we nu precies in welke periode 

binnenkrijgen. De persoonlijke lijn in het overboeken van het oud bestuur met de sponsoren 

valt hiermee weg, en we zijn ons er bewust van dat we deze veranderingen op een zachte 

en duidelijke manier met de sponsoren moeten bespreken. We willen deze trouwe 

sponsoren graag op hun gemak stellen, maar we hebben de vernieuwing wel nodig om de 

financiële structuur voor ons werkbaar te maken. We hopen op begrip hiervoor van de 

sponsoren. Om dit te communiceren gaan we persoonlijk contact opnemen met het gehele 

huidige sponsorbestand. We gaan ons via 1-op-1 gesprekken voorstellen, zodat we elkaar 

kunnen leren kennen, en uitleg kunnen geven over onze nieuwe vorm van financiering. 

Daarbij gaan we vragen of we de sponsorbedragen algemeen mogen gaan gebruiken in 

plaats van specifiek voor 1 project. Wat betreft de sponsoren van de studiebeursstudenten 

gaan we communiceren dat deze lijn in de toekomst verandert. We gaan het namelijk met 

een zachte overgang laten aflopen. Dat betekend dat we de situatie zoals hij nu is 

behouden, met de 1 op 1 sponsoring van de studenten, maar dat bij het afstuderen van een 

student er geen nieuwe sponsor voor een student wordt toegewezen. We vragen de sponsor 

van wie de student afstudeert op dit moment of we zijn of haar financiering algemeen mogen 

gaan gebruiken, voor alle projecten, de gehele stichting (waaronder natuurlijk ook de 

studiebeursstudenten, maar dan als onderdeel).  
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STAPPENPLAN 

 

- Bepalen hoeveel financiering er over het algemeen benodigd is voor de projecten en 

bepaalde onderdelen van de projecten. We willen hiervoor graag een lijst opstellen 

zodat we tot in detail weten ‘hoeveel alles kost’. Met deze basis kunnen we ieder jaar 

gemakkelijk de budgetten opstellen, er vanuit gaande dat we met het vergroten van 

het sponsorbestand altijd voldoende financiën hebben om de kosten te dragen.  

- Persoonlijk contact opnemen met sponsoren, onszelf voorstellen en de nieuwe 

algemene manier van sponsoren introduceren  

- In de toekomst bij het afstuderen van een student contact opnemen met de 

persoonlijke sponsor en vragen of hij of zij haar sponsoring wil overdragen naar de 

gehele stichting  

 

 

EFFECT 

 

- Een versimpelde boekhoudkundige en financiële structuur die ingericht is op het 

nieuwe bestuur waardoor deze kant van de stichting werkbaar is en ook blijft in de 

toekomst en waardoor wij meer tijd en aandacht kunnen besteden aan andere 

onderdelen van de stichting, zoals contact met de vrijwilligers, het bijhouden van de 

website en social media, etc. 

- Een beter overzicht van de inkomsten, waardoor budgetten makkelijker zijn op te 

stellen en waardoor we gaandeweg kunnen leren over de financiën van de stichting, 

en onze eigen ideeën hierin kunnen verwerken.  

- Geen vrijwilligerswerk meer nodig in het maken van de tussentijdse updates voor de 

sponsoren en geen taak in het bestuur meer nodig om die tussentijdse updates te 

verzamelen en te verspreiden. Vrijwilligerswerk blijft natuurlijk nog wel steeds nodig 

voor het maken van de casestudies, maar daarnaast is er juist meer vrijheid om 

‘outside the box’ te denken voor het werk voor de vrijwilligers 

 

 

OVERZICHT  
 

Naar aanleiding van deze ideeën volgen er een aantal acties die ondernomen dienen te 

worden. Hierbij een overzicht van de stappen die wij gaan ondernemen: 

 

- Persoonlijk contact opnemen met het huidig sponsorbestand, uitleg geven over de 

nieuwe algemene manier van sponsoring en de sponsoren van de 

studiebeursstudenten inlichten over de afloop van persoonlijke sponsoring in de 

toekomst 

- Een financieel overzicht opstellen waarin duidelijk wordt weergegeven wat er 

(gemiddeld of ongeveer) noodzakelijk is per jaar voor het financieren van de 

projecten, opgedeeld in onderdelen, beschreven tot in detail, waarmee we als basis 

ieder jaar de budgetten zelf kunnen opstellen 

- De financiële structuur middels de nieuwe werkwijze verder ‘inrichten’ 

- Het sponsorbestand uitbreiden door een grote slag te maken middels het 

aanspreken van vrienden en familie in onze omgeving en de straten op  
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- De website aanpassen en geschikt maken om iedere vrijwilliger een eigen pagina te 

kunnen geven waarop ze gaan posten, en verder de website updaten en vernieuwen 

(zoals bijvoorbeeld een iDeal-knop installeren en periodieke overboekingen mogelijk 

maken)  

- Wanneer alles is ingericht op de nieuwe manier met de vrijwilligers gaan werken en 

daarmee op continuerende basis het sponsorbestand uitbreiden 

- Verdere acties ondernemen voor het inrichten van de stichting, zoals het 

communicatieplan opstellen, projectoverzichten maken, foldertjes ontwerpen, etc.  

 

 

TIJDSPLANNING 
 

Dit gaan we doen met de volgende tijdsplanning: 

 

We komen in de zomer, op nader af te stemmen data, bijeen om 1 tot 2 weken op volle 

kracht te ‘BenG’en’. Dat wil zeggen: in één keer een grote slag te maken. We gaan schrijven 

wat we moeten schrijven en maken wat we moeten maken, zodat we na de zomer de 

touwtjes in handen hebben. Na de zomer zullen we de nieuwe structuren en documenten 

delen met het oud bestuur, en natuurlijk houden we het oud bestuur in de tussentijd op de 

hoogte van de vorderingen. Tot dan zal de huidige manier van werken door blijven gaan.  

 

CONCLUSIE 
 

We gaan dus een aantal veranderingen doorvoeren, maar met behoudt van de kern van 

BenG; haar persoonlijke hart. We gaan hier in de zomer voor zitten, zodat we na de zomer 

de stichting écht kunnen overnemen. Natuurlijk zullen we nog lange tijd vragen hebben voor 

het oud bestuur, maar in ieder geval is de structuur van de stichting en de financiële 

structuur dan zo ingericht dat we, al dan niet in de toekomst, onze eigen werkwijze kunnen 

aanhouden, zodat het besturen makkelijker wordt voor ons en het op onze eigen manier zal 

gaan. We willen BenG namelijk graag besturen met net zoveel liefde en aandacht als het 

oud bestuur altijd heeft gedaan. Daarom kunnen we met deze aanpassingen onze trots voor 

de stichting omzetten in trots voor onze eigen stichting, en BenG ons eigen te maken.  

 

Onze registratie in het handelsregister bij de Kamer va Koophandel (KvK) 

KvK-nummer 41154578  

Rechtspersoon  
RSIN 816161513 

Rechtsvorm Stichting 

Statutaire naam Stichting Boys en Girls Town 

Ook genoemd BenG projecten 

Statutaire zetel Wassenaar 

Bezoekadres Aalsmeerweg 36 4, 1059AK Amsterdam 

Telefoonnummer 0640408575 

E-mailadressen iris@bengprojecten.nl 

a.brederode@yahoo.com 

Datum akte van oprichting 10-12-1986 

https://maps.google.com/?q=Aalsmeerweg+36&entry=gmail&source=g
mailto:iris@bengprojecten.nl
mailto:a.brederode@yahoo.com
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Datum akte laatste statutenwijziging 24-09-2004 

Activiteiten SBI-code: 94996 - Overige ideële organisaties 

Ideële organisaties 
    

Bestuurders  
Naam Mol, Gerardus Antonius Jacobus 

Geboortedatum en -plaats 10-09-1944, Roosendaal en Nispen 

Adres Vinkenstraat 47, 2211LB Noordwijkerhout 

Datum in functie 10-03-2010 

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), 

zie statuten) 
    

Naam Saakian, Edita 

Geboortedatum en -plaats 03-04-1996, Tbilisi, Georgië 

Adres Aviolandaplein 5, 3351ND Papendrecht
 

Datum in functie 03-12-2017 (datum registratie: 20-12-2017) 

Titel Secretaris 

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), 

zie statuten) 
    

Naam Gieling, Iris Lisa 

Geboortedatum en -plaats 21-09-1994, Zutphen 

Adres Aalsmeerweg 36 4, 1059AK Amsterdam 

Datum in functie 01-01-2018 (datum registratie: 02-01-2018) 

Titel Voorzitter 

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), 

zie statuten) 
    

Naam Out, Thomas Jacob 

Geboortedatum en -plaats 18-09-1996, Hoorn 

Adres Jacob Catsstraat 39, 3521VE Utrecht
 

Datum in functie 01-01-2018 (datum registratie: 08-03-2018) 

Titel Penningmeester 

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), 

zie statuten) 
    
    
 Gegevens zijn vervaardigd op 29-06-2018 om 

11.27 uur. 
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