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Samenvatting  
 
Dit beleidsplan schetst de doelen die stichting Step One voor het einde van 2017 wil 
hebben gerealiseerd en biedt handvatten om die doelstellingen te realiseren.  
 
Naast de statutaire doelstelling, streeft step One ernaar om voor het einde van 2017 
ieder jaar 10.000 euro in te zamelen voor de bouw van een Scholen in derde wereld 
landen. Daarnaast wil de organisatie dat de fondsenwerving tijdens deze 
beleidsperiode een structureel karakter krijgt en is het ons doel om de juiste expertise 
en connecties op te bouwen, om begin 2018 zelf minimaal 1 project zelfstandig te 
kunnen realiseren. Dit kan vanaf 2018 een project in Tanzania zijn, maar dat is geen 
vereiste.   
 
Om deze doelstellingen te kunnen behalen, zijn allerlei verschillende 
werkzaamheden nodig. De vrijwilligers moeten worden geworven, er moeten reizen 
worden georganiseerd, we moeten werken aan onze zelfstandigheid, etc. Ieder 
bestuurslid krijgt daarom vaste taken en verantwoordelijkheden, naast hun formele 
taken. Dit zijn: vrijwilligerscoördinator, reiscoördinator, communicatiemanager, 
coördinator doorontwikkeling en tot slot iemand die de werving van professionele 
fondsen verzorgt. 
 
Eén van de belangrijkste taken voor de korte termijn is zo snel mogelijk een groep 
vrijwilligers bij elkaar te krijgen die fondsen werft voor Step One. De 
vrijwilligerscoördinator gaat dit snel, maar stapsgewijs oppakken.  
 
Ondertussen gaat de reiscoördinator zo snel mogelijk een reis organiseren. Dit kan 
de inspanningen van vrijwilligers katalyseren. Let op: de vrijwilligersgroep gaat al 
aan de slag en wacht niet totdat de reis een feit is. Zodra de reis georganiseerd is, 
krijgen zij wel de eerste optie om mee te gaan.  
 
Zodra de inkomsten op gang komen, zal er ook meer investeringsruimte komen, 
zolang de ANBI-doelstelling maar niet overschreden wordt. De investeringen moeten 
effectief zijn en passen binnen de doelstellingen van de organisatie.    
 
Tot slot bevat dit beleidsplan een SWOT-analyse van Stichting Step One, zodat een 
ieder zich bewust is van de situatie van de organisatie en dit kan meenemen in alle 
werkzaamheden voor Stichting Step One.  
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1. Aanleiding 
 
Stichting Step One is opgericht in 2013. De ‘opstartperiode’ is inmiddels afgerond. De 
formele organisatie staat. Een stabiel bestuur is geformeerd, de statuten vastgelegd, 
de stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, de website en sociale 
media kanalen zijn in gebruik. Ook is Step One een partnerschap met stichting KET 
aangegaan. Beide organisaties werken de komende drie jaar aan de bouw van een 
vakschool in Tanzania. Tot slot zijn ook de eerste fondsenwervende activiteiten ten 
behoeve van de school een feit.  
 
Met het oog op de nabije en verdere toekomst, is het zaak om de organisatie zo snel 
mogelijk naar een professioneler niveau te brengen. Het bestuur en de vrijwilligers 
krijgen er steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij. Om al die taken het hoofd 
te kunnen bieden is meer professionaliteit nodig.  
 
Ook wil Stichting Step One vanaf 2018 volledig zelfstandig haar projecten kunnen 
selecteren, financieren, monitoren en evalueren. Om dat doel te halen, is het zaak 
om de fondsenwervende activiteiten structureel goed te organiseren. Dit beleidsplan 
is daar de leidraad voor.  
 
Tot slot is het als ANBI geregistreerde organisatie verplicht om een beleidsplan te 
hebben.  
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2. Doel van dit beleidsplan 
 
Het doel van dit beleidsplan is om Stichting Step One op een gestructureerde manier 
de ontwikkeling te laten doormaken naar een professionele organisatie die in staat is 
om zelfstandig projecten uit te voeren.  
 
Dit plan biedt het bestuur een leidraad voor de periode 2014 – 2017. Het geeft 
duidelijkheid over waar de stichting staat, waar de organisatie naar toe wil en hoe 
daar op een gestructureerde manier te komen. Dit beleidsplan biedt een basis om de 
juiste beslissingen te kunnen nemen binnen het bestuur, de juiste activiteiten te 
ondernemen en de focus scherp te houden.  
 
Tot slot geeft dit plan de partners van Stichting Step One en andere externe partijen 
inzicht in de doelen, keuzes en activiteiten van de organisatie. 
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3. Context  

In de komende hoofdstukken is het beleid van Stichting Step One van 2014 tot 2017 
uiteengezet. Om ervoor te zorgen dat dit beleid in de juiste context geplaatst wordt, is 
de kern en de status van Stichting Step One hieronder kort omschreven.  
 
3.1 Wat doet Step One? 
Stichting Step One is begin 2013 door vijf vrijwilligers opgericht met het doel om 
duurzame projecten gericht op de ontwikkeling en leefomstandigheden van inwoners 
van derde wereld landen op te zetten en te faciliteren. Kort gezegd komt het erop 
neer dat Step One in eerste wereld landen, met name in Nederland, fondsen werft 
om de bovenstaande doelstelling te realiseren.  

3.2 Kernbeginselen van Step One 
De organisatie is van mening dat ieder mens een eerlijke kans verdient op een 
betere toekomst. Ongeacht uiterlijk, afkomst, geslacht, religie of politieke overtuiging. 
Daarnaast heeft de stichting vijf kernwaarden vastgesteld die belangrijk zijn in alle 
activiteiten van de organisatie. Dit zijn: transparant, ambitieus, inspirerend, integer en 
duurzaam.  
 
3.3 Geen winstoogmerk 
De stichting bestaat momenteel uit vier bestuursleden die op vrijwillige basis actief 
zijn voor de organisatie. Zij zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de 
stichting en bepalen de ‘richting van de stichting’. Ook de vrijwilligers die de 
daadwerkelijke fondsen werven die nodig zijn, ontvangen geen financiële 
tegenprestatie voor hun activiteiten, anders dan reële onkostenvergoedingen. Step 
One heeft geen winstoogmerk.  

3.4 Opstartfase afgerond 
In de loop van 2014 zijn alle ‘opstartactiviteiten’ afgerond. Er is sprake van een 
stabiel bestuur en de eerste fondsenwervende activiteiten zijn georganiseerd, 
voornamelijk door het bestuur zelf. Dit om de eerste bekendheid van de stichting te 
genereren. Nu is het zaak om de stichting te professionaliseren, zodat de stichting 
haar doelen zo goed mogelijk kan behalen.  

3.5 Beleidsperiode 2014 – 2017 van start 
Daarom is dit beleidsplan opgesteld dat richting geeft aan de activiteiten van de 
stichting in de periode 2014 – 2017. Dit plan is door het volledige bestuur unaniem 
vastgesteld.  
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4. Doelen van de organisatie 

Dit hoofdstuk bevat naast de statutaire doelstelling van Step One ook de concrete 
doelstellingen voor de periode 2014 – 2017.  

4.1 Formele doelstelling 
Stichting Step One heeft als formeel doel het opzetten en faciliteren van duurzame 
projecten gericht op de ontwikkeling en leefomstandigheden van inwoners van derde 
wereld landen. Dit doel is vastgelegd in de statuten. Voor het einde van 2017 stelt 
Stichting Step One zich, naast de formele doelstelling, een aantal concrete 
doelstellingen. Die zijn hieronder beschreven. 

4.2 Een vakschool in Tanzania 
In de periode 2014 - 2017 werkt de stichting aan het opzetten en financieel 
ondersteunen van een vakschool voor kansarme kinderen in Tanzania. De financiële 
ondersteuning vanuit Step One aan de school bedraagt 10.000 euro per jaar. Dit is 
een streefbedrag dat volledig afkomstig is uit fondsenwerving. Er is samenwerking 
met stichting KET. Daarnaast heeft stichting Step One het doel om tijdens deze 
beleidsperiode ook een ander ontwikkelingsproject te ondersteunen. Voorwaarde is 
dat dit project door Step One zelfstandig kan worden gedaan  

4.3 De juiste omstandigheden creëren 
Voor het einde van 2017 heeft Step One ook de omstandigheden gecreëerd om zelf 
projecten op te zetten en te faciliteren. Dat betekent dat de fondsenwerving 
structureel verzorgd is, zodat het bestuur zelf geen fondsenwervende activiteiten 
meer hoeft te ondernemen. In het bestuur heeft dan enkel een vrijwilligerscoördinator  
zitting, die tijdens de reguliere bestuursvergadering rapporteert over de 
fondsenwerving en vrijwilligersactiviteiten. De daadwerkelijke fondsenwerving is 
volledig belegd bij de vrijwilligers. Zo heeft het bestuur voldoende capaciteit voor de 
volgende stap: het zelfstandig opzetten en faciliteren van projecten die passen 
binnen de formele doelstelling. 

Naast capaciteit heeft het bestuur ook de juiste expertise en connecties nodig om 
zelfstandig projecten op te kunnen zetten en verzorgen. Gerenommeerde 
ontwikkelingsorganisaties (NGO’s) hebben die expertise en connecties in huis, maar 
Stichting Step One nog niet. Daarom wil Step One voor het einde van 2017 
voldoende informatie en connecties verkrijgen via gerenommeerde NGO’s, zodat de 
organisatie vanaf het begin van 2018 in ieder geval één project volledig zelf kan gaan 
opzetten en faciliteren. Eén bestuurslid is gedurende deze beleidsperiode (2014 – 
2017) verantwoordelijk voor deze doelstelling. Dit bestuurslid maakt een plan van 
aanpak en voert deze, na afstemming met het bestuur, uit. Het bestuurslid 
rapporteert tijdens de reguliere bestuursvergaderingen over de stand van zaken.  
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4.4 Kortom 
Voor het einde van 2017 heeft Step One drie concrete doelstellingen: 

1. Ieder jaar 10.000 euro binnenhalen voor de realisatie van een vakschool in 
Tanzania. Let op: dit is een streefbedrag; 

2. Zorgen dat de fondsenwerving een structureel karakter heeft, door middel van 
het organiseren van vrijwilligersreizen en jaarlijks terugkerende activiteiten 
alsmede de inzet van Wilde Ganzen 

3. De juiste expertise en connecties opbouwen om begin 2018 zelf minimaal 1 
project zelfstandig te realiseren.  

5. Werkzaamheden  

In dit hoofdstuk staat per doelstelling beschreven via welke strategie en 
werkzaamheden de doelstelling behaald wordt. Deze werkzaamheden beslaan de 
beleidsperiode 2014 – 2017. 

5.1 Doelstelling 1 
Ieder jaar streven naar het ophalen van 10.000 euro voor de realisatie van een 
vakschool in Tanzania. 

Stichting Step One sluit geen enkele manier van fondsenwerving uit, zolang het maar 
past binnen de kernwaarden van de organisatie en het de continuïteit en reputatie 
van de organisatie niet in gevaar brengt. Voorbeelden zijn het organiseren van 
activiteiten of evenementen, schenkingen, donaties, legaten, etc. De fondsen worden 
voornamelijk geworven door vrijwilligers. Het bestuur van de stichting kan wel 
betrokken zijn bij de daadwerkelijke fondsenwerving, maar dit doen zij als vrijwilliger 
en dit behoort niet tot hun primaire taak als bestuurslid. Om ervoor te zorgen dat de 
fondsenwerving een structureel karakter krijgt, zie doelstelling 2 hieronder. 

5.2 Doelstelling 2  
Zorgen dat de fondsenwerving een structureel karakter heeft 

Vanaf 2015 organiseert Stichting Step One ieder jaar een reis naar een project waar 
de stichting geld voor inzamelt. Het reisgezelschap financiert zelf hun eigen reis en 
werft het gehele jaar voorafgaand aan de reis fondsen om het project te kunnen 
realiseren. Door ieder jaar een reis te organiseren voor een groep, heeft de stichting 
de garantie dat jaarlijks een aantal vrijwilligers geld inzamelt voor het doelproject. Dit 
maakt dat de fondsenwerving een structureel karakter krijgt dat dit een te grote 
werkdruk bij het bestuur veroorzaakt.  
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5.3 Doelstelling 3 
De juiste expertise en connecties opbouwen om begin 2018 zelf minimaal 1 project 
zelfstandig kan realiseren  

Step One is een beginnende organisatie. Daarom heeft de stichting ervoor gekozen 
om de eerste drie jaar een partnerschap aan te gaan met een andere 
ontwikkelingsorganisatie. Vanaf 2018 wil stichting Step One dit volledig zelfstandig 
doen. Daarom zorgt de stichting voor het einde van 2017 dat de stichting volledig 
klaar is om vanaf 2018 een project zelfstandig te realiseren. Daarnaast heeft de 
stichting voor het einde van 2017 een doelproject geselecteerd en zijn alle 
voorbereidingen getroffen om vanaf 2018 dat doelproject volledig zelfstandig uit te 
voeren.  

6. Organisatiestructuur  

Dit hoofdstuk geeft aan hoe de structuur van het bestuur eruit komt te zien en hoe de 
vrijwilligersactiviteiten opgepakt en ingericht worden. Dit alles om de doelstellingen in 
dit beleidsplan te kunnen halen. 
 
6.1 Het bestuur: taken en verantwoordelijkheden  
Om ervoor te zorgen dat de doelstellingen voor het einde van 2017 gehaald worden, 
zijn een aantal bestuurlijke wijzigingen noodzakelijk. De invulling van de bestuurlijke 
taken en verantwoordelijkheden is momenteel niet toereikend. De taakverdeling 
ontstaat organisch en de rollen zijn, los van de formele bestuursfuncties, niet helder 
verdeeld. Hieronder staan de rollen die vanaf 2014 belegd zijn bij de bestuursleden. 
Een bestuurslid kan meerdere rollen hebben. Het bestuurslid is trekker van dit 
onderdeel van Step One en rapporteert periodiek over de stand van zaken van deze 
verantwoordelijkheid. Let op: deze rollen zijn een aanvulling op de huidige formele 
functies van de bestuursleden.  

6.1.1. Rol 1: Vrijwilligers coördinator 
Dit bestuurslid zorgt ervoor dat alle vrijwilligers van Step One optimaal gefaciliteerd 
worden, zodat zij zich volledig kunnen concentreren op fondsenwervende activiteiten. 
Concreet betekent dit dat het bestuurslid vrijwilligers werft, ze informeert over het 
reilen en zeilen van Step One, de coördinatie van de fondsenwervende activiteiten 
op zich neemt en een vraagbaak is voor vrijwilligers. Dit bestuurslid is trekker van 
doelstelling 1 (zie vorig hoofdstuk).    

6.1.2. Rol 2: Reis coördinator 
Dit bestuurslid is verantwoordelijk voor de jaarlijkse reis van een groep vrijwilligers 
naar een ontwikkelingsproject in een derde wereld land dat past binnen de 
doelstellingen van Step One. Dit betekent het selecteren van een reis, het 
organiseren van een reis, het informeren van de groep vrijwilligers die op reis gaat 
over de reis en alles wat ze daarover moeten weten. Dit bestuurslid is trekker van 
doelstelling 2 (zie vorig hoofdstuk). 
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De bovenstaande twee rollen werken nauw samen, aangezien een aantal vrijwilligers 
ieder jaar een reis maken naar een derde wereld land.  

6.1.3. Rol 3: Coördinator doorontwikkeling Step One 
Dit bestuurslid is verantwoordelijk voor het creëren van de omstandigheden die nodig 
zijn om in 2018 volledig zelfstandig een project te realiseren, monitoren en 
evalueren. Ook treft dit bestuurslid alle voorbereidingen die nodig zijn om begin 2018 
direct met een eigen project aan de slag te gaan. Dit bestuurslid is trekker van 
doelstelling 3 (zie vorig hoofdstuk).  

6.1.4. Rol 4: Communicatie 
Dit bestuurslid is verantwoordelijk voor alle generieke communicatie uitingen van 
Stichting Step One. Dit betekent dat dit bestuurslid verantwoordelijk is voor de 
ontwikkeling van de kanalen, maar ook voor de daadwerkelijke communicatie via 
deze kanalen. Dit bestuurslid heeft het vertrouwen van de organisatie om zelfstandig 
communicatieboodschappen te produceren en direct te communiceren. Mits deze 
boodschappen bijdragen aan de doelstellingen van dit beleidsplan. Uiteraard kunnen 
de andere bestuursleden wel teksten, berichten, etc. aanleveren ter suggestie, maar 
de communicatiemanager is verantwoordelijk en bepaalt wat wel en niet 
gecommuniceerd wordt. Naast de online communicatie verzorgt dit bestuurslid ook 
andere generieke communicatie uitingen, als die nodig zijn, zoals brieven of mailings 
naar grote groepen, powerpoint presentaties, etc. Zodra een communicatiebericht 
een doelgroep heeft van minimaal 10 mensen, wordt de communicatiemanager 
leidend. De overige bestuursleden kunnen suggesties aandragen, maar de 
beslissingen rondom communicatie worden autonoom genomen door de 
communicatiemanager. Deze informeert het bestuur, zodra een bericht via een 
communicatiekanaal naar buiten wordt gebracht. 

6.1.5. Rol 5: werving professionele fondsen 
Dit bestuurslid werkt aan het binnenhalen van zoveel mogelijk fondsen van 
professionele partners. Dit zijn donaties van bedrijf, maar ook het aanvragen van 
fondsen bij organisaties die zelf geld inzamelen voor goede doelen. Dit sluit aan bij 
doelstelling 1.  

6.2 De vrijwilligers 
De vrijwilligers verzorgen een groot deel van de uitvoering van het beleid dat het 
bestuur van Step One vaststelt. Zij zamelen geld in, reizen naar de projecten van 
Step One en zorgen voor naamsbekendheid. Zonder vrijwilligers kan Step One niet 
functioneren.  

De komende drie jaar is het daarom van belang om ervoor te zorgen dat er, buiten de 
bestuursleden, doorlopend vrijwilligers actief zijn die op structurele basis fondsen 
werven. De vrijwilligerscoördinator is hier de trekker van. Om de fondsenwerving te 
ondersteunen, organiseert het bestuur van Stichting Step One ieder jaar een 
ontwikkelingsreis waar vrijwilligers aan kunnen deelnemen.  

Let op: Wanneer het, ongeacht de argumentatie, niet lukt om ieder jaar een reis te 
organiseren, dan is het nog steeds het doel om in de periode 2014 - 2017 op 
structurele basis een groep vrijwilligers fondsen te laten werven.  
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6.2.1. Stappenplan  
Bij het schrijven van dit beleidsplan, zijn er nog geen vrijwilligers structureel actief 
met het inzamelen van fondsen. Om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen, 
onderneemt de vrijwilligerscoördinator de volgende stappen:  

- Zoeken naar twee vrijwilligers in de regio Langedijk die gezamenlijk, 
structureel fondsen willen werven. Die twee vrijwilligers coördineren de acties, 
samen met de vrijwilligerscoördinator. De coördinator is gewoon onderdeel 
van de groep.  

- Deze drie personen gaan samen op zoek naar andere vrijwilligers die als 
groepslid ook mee willen doen. Zij gaan daarna aan de slag met het werven 
van fondsen. Ook als er niet direct andere vrijwilligers gevonden worden, gaan 
de twee vrijwilligers en de vrijwilligerscoördinator toch gewoon aan de slag. 

- Ondertussen gaat de reiscoördinator aan de slag met het organiseren van een 
reis voor deze groep vrijwilligers. Zodra de reis is georganiseerd, zijn de al 
actieve vrijwilligers de eerste die zich mogen aanmelden voor de reis. 
Voorwaarde is wel dat ze in ieder geval het jaar voorafgaand aan de reis 
structureel actief moeten zijn voor Stichting Step One. En dat ze een eigen 
bijdrage aan de reis betalen. Het exacte bedrag van de eigen bijdrage wordt 
bekend tijdens het organiseren van de reis. 

- Na de eerste vrijwilligersreis is het doel om te zorgen dat er een groep 
vrijwilligers actief blijft en dat deze groeit. De reiscoördinator gaat aan de slag 
met het organiseren van een volgende vrijwilligersreis. De 
vrijwilligerscoördinator bepaalt, in overleg met het bestuur, op basis van welke 
criteria de vrijwilligers voor die reis worden geselecteerd. Wederom 
coördineert dit bestuurslid dit samen met twee andere vrijwilligers.  

- Na iedere reis herhaalt dit proces zich. 
- Als een (deel van een) vrijwilligersgroep na hun eigen reis actief wil blijven, 

draagt de vrijwilligerscoördinator de coördinerende rol over aan een van de 
actieve vrijwilligers. De vrijwilligerscoördinator blijft voor hen wel 
aanspreekpunt namens het bestuur en faciliteert de groep zo optimaal 
mogelijk. In overleg kan worden besloten om nogmaals een reis voor deze 
actieve groep te organiseren, maar dat is geen vereiste. Op deze manier is de 
kans aanwezig dat na de reizen structurele decentrale afdelingen ontstaan. 

- Het is tot slot ook mogelijk dat een decentrale afdeling zelf aan de slag wil met 
het inzamelen van fondsen, zonder dat het bestuur een reis voor hen 
organiseert. In dat geval gaat de vrijwilligerscoördinator met hen in gesprek 
om te kijken wat zij willen en hoe zij het beste gefaciliteerd kunnen worden.   

Op deze manier worden de vrijwilligers goed gefaciliteerd, is er voldoende 
betrokkenheid vanuit het bestuur en kan er goed worden gestuurd op resultaten en 
het structurele karakter van de fondsenwerving. 
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7. Financiën 

Dit hoofdstuk beschrijft op welke manieren Step One inkomsten genereert, hoe die 
beheerd worden en wat het beleid is op het gebied van uitgaven en investeringen.  

7.1 Inkomsten genereren 
Zoals aangegeven is het streven van Stichting Step One om ieder jaar 10.000 euro 
te genereren. De organisatie kiest ervoor om op drie manieren fondsen te werven:  

- Door het structureel organiseren van fondsenwervende activiteiten met een 
vaste groep vrijwilligers.  

- Door het binnenhalen van donaties en fondsen van bedrijven en 
fondsenwervende organisaties.  

- Door het inzetten van online marketing. 

Deze drie taken/verantwoordelijkheden zijn belegd bij respectievelijk de 
vrijwilligerscoördinator, het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de werving van 
professionele fondsen en de communicatiemanager.  

7.2 Beheer van de inkomsten 
De inkomsten (het vermogen) worden beheerd door de penningmeester van de 
organisatie. De penningmeester zorgt ervoor dat alle contante inkomsten zo snel 
mogelijk op de bankrekening van de stichting gestort worden, zodat dit goed 
beveiligd is. Periodiek draagt de penningmeester inkomsten af aan het doelproject 
van de stichting.  

Tijdens iedere bestuursvergadering informeert de penningmeester de bestuursleden 
over de stand van zaken en aan het einde van het kalenderjaar verzorgt de 
penningmeester de financiële jaarrekening van de organisatie. Dit wordt vervolgens 
actief gecommuniceerd naar de achterban. 

7.3 Effectief investeren  
Step One kiest ervoor om actief te investeren in promotiemateriaal, zoals t-shirts, 
visitekaartjes, website, vlaggen, etc. Dit om de vrijwilligers zo goed mogelijk te 
ondersteunen bij hun fondsenwervende activiteiten. Daarnaast doet de startende 
organisatie dit om de naamsbekendheid zo snel mogelijk te vergroten.  

De overige kosten zullen in het teken staan van het optimaal faciliteren van de 
vrijwilligers en de bestuursleden bij het behalen van de doelen van de organisatie.  

De komende drie jaar zorgt Step One er wel voor dat de verhouding van de kosten 
en de baten vallen binnen de normen die door ANBI zijn vastgesteld. De kosten van 
de investeringen mogen nooit hoger zijn dan 10% van de inkomsten.  
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8. SWOT-analyse 
 
Om ervoor te zorgen dat de doelen zo goed mogelijk worden behaald, is bij het 
opstellen van dit beleidsplan ook een SWOT-analyse gedaan. De onderstaande 
SWOT-tabel geeft inzicht in de kracht, zwaktes, kansen en bedreigingen voor 
Stichting Step One. Wanneer het bestuur zich hier goed van bewust is, kan hier zo 
goed mogelijk op worden geacteerd, zodat de doelen niet in gevaar komen, en 
misschien zelfs overtroffen worden. De SWOT beperkt zich tot de volgende 
beleidsterreinen:  
 

• Doel van de stichting 
• Werkzaamheden 
• Organisatiestructuur 
• Financiering 

 
 
Strengths 
 

- De organisatie is goed 
georganiseerd als het gaat om 
wettelijke eisen ten aanzien van 
registratie van de organisatie; 

- Er is duidelijke een rol- en 
taakverdeling binnen het bestuur 
voor wat betreft de formele 
statutaire taken; 

- De organisatie rond de financiën is 
goed geregeld; 

- Het bestuur is stabiel en bestaat 
uit capabele personen die zich 
onvoorwaardelijk inzetten voor de 
stichting; 

- Er is sprake van een groot 
vertrouwen onder de 
bestuursleden onderling. Ook 
heeft een ieder een grote ‘drive’; 

- Het te werven bedrag is duidelijk 
en het doel van de opbrengsten 
ook; 

- De bestuursleden hebben ervaring 
met (het organiseren van) 
fondsenwervende activiteiten; 

- Het bestuur beschikt over de 
capaciteiten om zelf 
fondsenwervende activiteiten te 
organiseren.  

- Stichting Step One werkt samen 
met een gerenommeerde en 
betrouwbare partner, v.w.b. het 
doelproject. 

 
Weakness 
 

- Het bestuur is te veel bezig op 
operationeel gebied. Met 
toenemende fondsenwervende 
activiteiten zal een ‘overload’ aan 
werk ontstaan, waardoor de lange 
termijn in gevaar komt; 

- Besluitvormingsprocessen binnen 
het bestuur over uitgaven zijn 
vaak bureaucratisch en kosten 
vaak veel tijd; 

- Taken en verantwoordelijkheden 
zijn niet (helder) verdeeld onder 
de bestuursleden;  

- Stichting Step One is zelf geen 
‘eigenaar’ van het doelproject, 
waardoor men niet voldoende op 
de hoogte is van de doelprojecten 
en daarop geen invloed heeft; 

- De inkomsten van de stichting 
hebben nog geen structureel 
karakter en komen grotendeels tot 
stand door operationele 
inspanningen van de 
bestuursleden zelf; 
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Opportunities 
 

- Step One kan bogen op een flinke 
potentiële achterban van 
vrijwilligers, maar deze is (nog) 
niet operationeel; 

- Door de samenwerking met een 
gerenommeerde partner, kan Step 
One haar eigen ervaring en 
expertise op een veilige manier 
uitbreiden en toegroeien naar een 
professionele organisatie;  

- Wanneer de taken en 
verantwoordelijkheden beter 
verdeeld zijn, heeft het bestuur de 
kans om de sterke punten van 
ieder bestuurslid nog beter in te 
zetten;  

 

 
Threats 
 

- Vervreemding tussen het bestuur 
en het (actieve) werkveld, zowel 
op het gebied van fondsenwerving 
als het doelproject.  

- Door ontbrekende taken en 
verantwoordelijkheden kan 
bestuur bureaucratisch en 
rommelig worden; 

- De achterban ‘wacht’ al een hele 
tijd tot Step One echt aan de slag 
gaat. Dit kan de reputatie van de 
stichting schaden en komt de 
motivatie van de potentiële 
achterban niet ten goede;  

- Gebrek aan ervaring bij de 
bestuursleden op allerlei terreinen; 

- Onvoldoende ruimte voor 
creativiteit onder bestuursleden; 

- De organisatie van 
vrijwilligersreizen die (nog) niet 
van de grond komt; 

- Onvoldoende inkomsten, 
waardoor gewenste investeringen 
niet gedaan kunnen worden. 
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9. Conclusie 
 
Stichting Step One is een startende organisatie met een stabiel en capabel bestuur. 
De organisatie heeft de afgelopen twee jaar al veel bereikt, maar om verder te 
groeien, moet er worden geprofessionaliseerd.  
 
Om te beginnen moeten de taken en verantwoordelijkheden helder worden belegd bij 
de verschillende bestuursleden. Ieder bestuurslid krijgt vaste rollen en krijgt het 
vertrouwen om die taken goed uit te kunnen voeren. Het bestuurslid rapporteert wel 
periodiek aan het bestuur over de stand van zaken, maar mag zelf beslissingen 
nemen. Zolang ze maar passen binnen de doelen van dit beleidsplan en de statuten 
van de stichting. 
 
Een van die rollen is de vrijwilligerscoördinator. Die gaat ervoor zorgen dat de 
inkomsten structureel op gang komen. En dat die inkomsten worden gegenereerd 
door een groep (vaste) vrijwilligers. Zo hoeft het bestuur niet meer zelf activiteiten te 
organiseren. De bestuursleden kunnen natuurlijk wel gewoon als vrijwilliger 
betrokken blijven bij het ‘veldwerk’. 
 
Een andere rol is die van reiscoördinator. Door ieder jaar minimaal één reis te 
organiseren, krijgen de vrijwilligers ook echt iets terug voor hun inspanningen, naast 
een mooie vermelding op je cv en de voldoening om als vrijwilliger actief te zijn voor 
de derde wereld. Whats in it for me? Een onvergetelijke reis die veel voldoening 
geeft! Dit is een katalysator voor de inspanningen van de vrijwilligers. 
 
Door de fondsenwerving te beleggen bij de vrijwilligers, krijgt het bestuur ook meer 
ruimte om de stichting verder te laten groeien naar een zelfstandige organisatie. Ook 
die taak wordt belegd bij een van de bestuursleden.  
 
Daarnaast worden ook de taken van communicatiemanager de werving van 
professionele fondsen belegd bij vaste bestuursleden. Door die splitsing van al deze 
taken en verantwoordelijkheden, kan meer werk verzet worden, kan het bestuur 
beslissingen effectiever nemen, kan meer worden geprofiteerd van de sterke punten 
van de bestuursleden. 
 
Kortom, met de uitvoering van dit beleidsplan legt Stichting Step One de basis voor 
een professionele organisatie die op 1 januari 2018 de inkomsten structureel heeft 
geborgd, de taken heeft verdeeld en tegelijkertijd klaar is om geheel zelfstandig 
projecten te verzorgen. 
 
Aan de slag!  
 
 
 
 
 
 
 
 


