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1. Statutaire doelstelling 
“Het doel van de stichting is het bevorderen van de participatie, integratie en het welbevinden van 
personen die zich in een achterstandssituatie -in de ruimste zin des woords- bevinden.” 

2. Wat is Stichting Empower Yourself 

Stichting Empower Yourself (SEY) is een stichting, die het gedachtegoed, de levensvisie én het 
enthousiasme van Margarita González Saavedra leeft. Na jarenlange ervaring met minderheden en 
zelf ook behoorlijk uitgedaagd om als Chileense haar plek in de Nederlandse samenleving te 
veroveren, is het eind 2016 zover: Stichting Empower Yourself ziet het levenslicht! In Stichting 
Empower Yourself vallen alle ervaringen en ideeën van Margarita eindelijk samen, en is ze helemaal 
klaar om deze in te zetten nu voor het welzijn van anderen.  

 

Bij het in de steigers zetten van de stichting zijn twee personen heel belangrijk geweest: Heleen 
Klasens en Leonidas González. Beiden zijn van grote steun geweest in de opstartfase van de 
stichting. Mede dankzij hen en de bijdragen van vele anderen is Stichting Empower Yourself nu klaar 
om van start te gaan met het realiseren van haar ambities: een steunpunt en ontmoetingsplek zijn 
voor kwetsbare groepen in de samenleving en het zorgdragen voor verbinding tussen de 
samenleving en die kwetsbare groepen. 
 
De stichting richt zich op het bevorderen van de participatie, integratie en het welbevinden van 
kwetsbare groepen en personen in de samenleving die zich in een achterstandssituatie bevinden. 
Stichting Empower Yourself wil zorgen voor een betere aansluiting van de maatschappelijke vraag op 
het individuele aanbod. Dat doen we door het faciliteren van een forum voor interactie tussen 
professionals, vrijwilligers, doelgroepen van projecten en wie dan ook met een hulpvraag over taal, 
onderwijs, inburgering, ICT en ieder ander denkbaar onderwerp. Op deze manier werkt SEY aan een 
beter geïntegreerde, meer verbonden samenleving in Groningen (en omgeving), zowel met 
georganiseerde projecten en als steunpunt voor alle groepen die behoefte hebben aan hulp en 
ondersteuning. 
 

De stichting richt zich op mensen in een sociaal maatschappelijke achterstandspositie en met afstand 
tot de arbeidsmarkt. SEY begeleidt deze doelgroep om weer een concreet doel voor ogen te krijgen 
en daar gezamenlijk mee aan de slag te gaan. Stichting Empower Yourself biedt trajecten en 
activiteiten aan waarbij het verkleinen van de afstand tussen maatschappij en individu centraal staat 
(zie hoofdstuk 5). Het bieden van structuur, (weer) nemen van eigen verantwoordelijkheid, ervaren 
en zien wat de eigen kwaliteiten zijn en integratie staan hoog in het vaandel van Stichting Empower 
Yourself. 

 

 

 
 
  



 

3. Motivatie en missie  

In de ruim 20 jaar dat oprichtster Margarita González in Nederland woont heeft ze aan den lijve 
ondervonden hoe moeilijk het kan zijn een baan te vinden als je niet beschikt over de juiste 
diploma’s of de juiste ervaring en/of simpelweg niet uit Nederland komt. Het besef dat dit niet alleen 
haar verhaal is maar van te veel mensen is dé grote drijfveer om Stichting Empower Yourself op te 
richten. Mensen die thuis zitten en van wie de kwaliteiten niet gebruikt worden en nog erger: 
mensen die niet in hun eigen talenten geloven. Dat motiveert! Want dat kán en moet anders! 
Talenten zijn er om ingezet te worden. 
 
SEY zorgt voor het verminderen van de afstand tussen de maatschappij en het individu, of dat nu 
gaat over sociale vaardigheden, professionele vaardigheden, het vinden van een baan, of gewoon 
het ondersteunen van mensen of groepen die even vast zitten. Stichting Empower Yourself wil 
zorgen voor een betere aansluiting van de maatschappelijke vraag op het individuele aanbod. Dat 
doen we door het faciliteren van een forum voor verbinding tussen professionals, vrijwilligers, 
doelgroepen en wie dan ook met een hulpvraag over taal, onderwijs, inburgering en ieder ander 
denkbaar onderwerp. Op deze manier werkt SEY aan een beter geïntegreerde, meer verbonden 
samenleving in Groningen (en omgeving), zowel met georganiseerde projecten en als steunpunt 
voor iedereen die behoefte heeft aan hulp en ondersteuning.  

 

Problematiek rondom thuiszitten 

Thuiszitten kent vele redenen en kan op lange termijn behoorlijk nadelige gevolgen hebben. Helaas 
staan de Noordelijke provincies vaak bovenaan in deze lijstjes.  
Geen doel in je leven hebben kan een enorme sociale impact hebben. Een situatie zonder veel 
perspectief kan worden ervaren als enorm uitzichtloos en frustrerend. Door het ontbreken van 
positieve ervaringen kan er een neerwaartse spiraal ontstaan en een compleet verlies in vertrouwen 
in een betere toekomst. Er kan zelfs afstand tot, en in het ergste geval wantrouwen tegen, de 
maatschappij ontstaan. SEY richt zich op het verminderen van dat wantrouwen en de afstand tussen 
maatschappij en individu in het algemeen. Geen werk, geen nuttige daginvulling, voortdurend 
afwijzingen ontvangen op sollicitaties, de financieel nadelige gevolgen, en zelfs op termijn 
gezondheidsklachten en, in meer gevallen dan wenselijk is, sociaal isolement. Ook kan deze situatie 
effect hebben op het hele gezin en in het meest dramatische geval van generatie op generatie 
worden doorgegeven. Dit maakt het extra belangrijk deze groep niet te vergeten: ook deze mensen 
hebben talenten en kwaliteiten! 

 

Missie 

Het is onze diepste wens deze mensen weer te ‘empoweren’, hen in de eigen talenten en 
mogelijkheden te doen laten geloven. Dát is het uitgangspunt van SEY. De stichting wil juist met deze 
mensen samenwerken, omdat voor deze kwetsbare groep in de samenleving zoveel winst te behalen 
is als hun situatie daadwerkelijk verandert. Wat is er mooier dan mensen weer in zichzelf te laten 
geloven! Wat is er mooier dan mensen weer in te laten zien en hen daadwerkelijk te laten ervaren 
wat hun talenten en mogelijkheden zijn en dát ze talenten en mogelijkheden hebben. Hierdoor gaan 
ze weer toekomst voor zichzelf zien, vanuit deze ervaring weer (en wellicht anders) handelen en zich 
weer hun rol in de maatschappij, hun directe omgeving, en wellicht ook de arbeidsmarkt. 

Weer deel uitmaken van de samenleving en de arbeidsmarkt heeft een enorm emancipatoir effect 
op mensen: onderdeel zijn van de maatschappij in plaats van aan de zijlijn staan, weer gezien en 
gewaardeerd worden, groeiend zelfbewustzijn, onafhankelijkheid, toekomstperspectief hebben.  



 
SEY gelooft dat iedereen ze heeft: talenten en toekomstdromen. Maar niet iedereen bevindt zich in 
de juiste positie om die talenten te ontwikkelen en dromen na te jagen. Stichting Empower Yourself 
inspireert mensen om in zichzelf te geloven en op een positieve manier mee te doen in de 
samenleving. 

De methode die Stichting Empower Yourself hanteert is het signaleren van de maatschappelijke en 
individuele behoefte en die op elkaar afstemmen.  
 
 
4. Doelstelling  

Stichting Empower Yourself heeft als doelstelling het bevorderen van de participatie, integratie en 
het welbevinden van kwetsbare groepen en personen in de samenleving die zich in een 
achterstandssituatie bevinden. Belangrijke kernwaarde van SEY om dit doel te kunnen bereiken is 
verbinding met alle betrokken partijen. We werken samen vanuit gezamenlijk belang. Stichting 
Empower Yourself wil zorgen voor een betere aansluiting van de maatschappelijke vraag op het 
individuele aanbod. 
 
 
5. Aanbod 
Het aanbod van huidige en toekomstige projecten, voor zover op dit moment in de planning: 
 
ICT-empowerment project 
- Op maat gemaakte branche training van maximaal 14 weken (omscholing) 
- Een op maat gemaakte training op het gebied van persoonlijke ontwikkeling 
- Twee coachgesprekken 
- Werkplekbegeleiding 
- SEY regelt stageplek bij potentiële werkgever 
- Een door de brancheorganisatie erkend diploma 
 
Taalcoaches 
Stichting Empower Yourself brengt migranten, statushouders en nieuwe Nederlanders in contact 
met taalcoaches, vrijwilligers en biedt ruimtes aan om te studeren en te oefenen. 
 
Uitspraak ondersteuning 
Naast taalcoaches verbindt SEY ook zangcoaches en andere professionals en vrijwilligers met 
mensen die ondersteuning nodig hebben met uitspraak, klankonderwijs en verdere 
woordenschatontwikkeling. 
 
Computeronderwijs voor kinderen 
SEY wil ondersteuning bieden in jeugdig computeronderwijs door faciliteiten beschikbaar te stellen 
voor kinderen (primair, maar niet exclusief gericht op kinderen uit kansarme gezinnen of met een 
migratieachtergrond) die in het basis- of voortgezet onderwijs niet mee kunnen komen omdat ze 
thuis geen laptop hebben. 
 
Alleenstaande ouders 
Stichting Empower Yourself wil dienen als steunpunt en ontmoetingsplek voor alleenstaande ouders 
die met of zonder taalachterstand, door sociaal isolement, gehele of gedeeltelijke werkloosheid en 
gewoon een overvolle agenda vaak een aanzienlijke afstand ervaren tot de maatschappij. 
Vrijwilligers, professionals en lotgenoten komen samen en zorgen voor een veilige en rustgevende 
omgeving waar ouders hun verhaal kwijt kunnen en ondersteuning kunnen vinden. 
 



Sociale activiteiten voor vrouwen 
SEY wil voor vrouwen uit gezinnen van migranten, statushouders en nieuwe Nederlanders 
activiteiten organiseren om ze uit hun sociale isolement te halen. Dit kunnen activiteiten zijn als 
samen naar de winkel gaan, samen eten koken op locatie, of gewoon een kopje koffie of thee 
drinken. De bedoeling is dat deze vrouwen aanspraak vinden in een meer diverse groep en een 
sociaal netwerk opbouwen. 
 
Overige projecten 
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de projecten voor algemeen nut waar Stichting Empower 
Yourself mee bezig is. De ambities zijn echter veel groter. Naar maatschappelijke behoefte wil de 
stichting projecten aanboren voor alle kwetsbare doelgroepen die moeite hebben om aansluiting te 
vinden bij de rest van de maatschappij. Stichting Empower Yourself wil een wederkerigheid creëren 
waarbij zowel kwetsbare groepen als de maatschappij als geheel voordeel ondervinden van de 
interactie die ze met elkaar tot stand brengen. Op die manier wil de stichting een zo groot mogelijke 
bijdrage leveren aan een meer verbonden, inclusieve samenleving, om er zo voor te zorgen dat 
iedereen een bijdrage kan leveren, zijn of haar talenten kan benutten en daar voldoening uit kan 
halen.  
 
De ontmoetingsplek en het steunpunt van Stichting Empower Yourself bevindt zich in het gebouw 
van het oude Zernike college junior aan de Rummerinkhof 8 in Haren. 
 
 
6. Doelgroep 
 
Voor SEY is diversiteit in de doelgroepen erg belangrijk. Hier doelen we niet alleen op verschillende 
aspecten zoals geslacht, leeftijd en etniciteit, maar ook op minder zichtbare kenmerken als 
competenties en persoonlijkheidskenmerken. In eerste instantie richten we ons op 
Noord-Nederland. Onze doelgroep definiëren wij als volgt: 

 
“Mensen die afstand tot de maatschappij, directe omgeving en arbeidsmarkt hebben. Mensen die 
deze afstand ervaren bevinden zich vaak in kwetsbare groepen, zoals kinderen die opgroeien in 
armoede, langdurige werkloosheid, alleenstaande ouders, migranten, statushouders, nieuwe 
Nederlanders, schoolverlaters, mensen met stoornissen uit autistisch spectrum, ADD, ADHD, etc.” 

 
Onze ambitie is om een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak te creëren. Wij kunnen en 
willen dit niet alleen doen. Wij geloven in de kracht van verbinding en samenwerken, daarom gaan 
wij samenwerkingsverbanden aan met onder andere stichtingen met overeenkomstige doelgroepen. 

 
7. Wat is SEY nog meer? 

SEY is een platform voor mensen die goed willen doen en zich willen inzetten voor onze doelgroepen 
en voor zichzelf.  
 
Het SEY-platform bestaat uit:   
- Vrijwilligers. Hun inzet is onmisbaar!  
- Professionals  
- studie- en oefenruimtes / steunpunt / ontmoetingsplek 
- ICT-faciliteiten  
- Werkervaringsplekken en participatiebanen 



- Erkende leerwerkplekken 
 

Taken vrijwilligers:  
- Algemene ondersteuning bij activiteiten op locatie van SEY 
- Administratief- en beleidsmedewerkers 
- Communicatie, promotie, financiën 
- Alle overige taken worden vervuld door vrijwilligers 
 
 
SEY biedt aan:  
- ondersteuning en trainingen  
- een ontmoetingsplek / steunpunt 
- leuke contacten  
- zinvolle dagbesteding  
- verbeteren van sociale vaardigheden 
 
In overleg komen vrijwilligers in aanmerking voor:  
- onkostenvergoeding 
- reiskostenvergoeding  
- vrijwilligersvergoeding 
 
Vrijwilligers  

SEY hecht waarde aan mensen die hulp kunnen gebruiken en aan mensen die iets willen betekenen 
voor andere mensen. De vrijwilliger kan degene zijn die zelf afstand tot maatschappij en de 
arbeidsmarkt heeft en als werkervaringsplek en/of participatiebaan deze afstand weer wil verkleinen 
en in onze stichting een goede en veilige werkomgeving ziet. De vrijwilliger kan ook iemand zijn die 
onze stichting en haar doelgroepen een warm hart toedraagt en ons vrijwillig wil ondersteunen met 
zijn of haar kennis en expertise.  
Al met al speelt de vrijwilliger een belangrijke en onmisbare rol voor de stichting.  

Wat wij ook belangrijk vinden is dat juist de vrijwilliger ons met andere ogen naar onze eigen 
activiteiten en organisatie kan laten kijken door een blik van buitenaf: fris, enthousiast, betrokken en 
onbevooroordeeld.  

De vrijwilliger komt via verschillende wegen bij Stichting Empower Yourself terecht. Wij werven 
actief via de social media kanalen en diverse websites en via kanalen van de verschillende 
gemeentes in Groningen en Ommelanden (participatiebanen en werkervaringsplekken). Mensen die 
ons op een andere manier vinden en interesse tonen zullen wij bij gebleken geschiktheid ook met 
open armen ontvangen. 

Bij de werving en selectie van vrijwilligers is het van groot belang dat de juiste vrijwilliger op de juiste 
plaats terecht komt. De aanstelling van de vrijwilliger gebeurt daarom met een vooraf vastgesteld 
programma (wie, wat en hoe), waarin de stichting duidelijk voor ogen heeft voor welke taken en/of 
activiteiten een vrijwilliger wordt gezocht en uiteindelijk wordt aangenomen.  

 
De volgende aspecten vindt SEY belangrijk aan haar vrijwilligers: 
- De vrijwilliger is op de hoogte van de doelstelling van SEY en de bijbehorende uitgangspunten en 
zal 
  deze tijdens de werkzaamheden uitdragen 
- De vrijwilliger past in de werkcultuur en binnen het team van andere vrijwilligers en vaste 
  medewerkers 



- De vrijwilliger is op de gevraagde tijden en data beschikbaar. 
- De vrijwilliger komt de gemaakte afspraken na. 
 
Alle vrijwilligers van SEY worden persoonlijk begeleid door het bestuur en/of directie zodat deze na 
hun aanstelling  en kennismaking met collega’s direct aan het werk kunnen. Het begeleiden gaat niet 
alleen over het helpen van de vrijwilliger zodat deze zijn werkzaamheden zo goed mogelijk kan 
verrichten, ook spelen zaken mee als aandacht voor de individuele motivatie en beleving. Hierin 
ondersteunt SEY de vrijwilligers gedurende de gehele samenwerking en niet enkel in de startfase. 
SEY is zich ervan bewust dat de vrijwilliger goed op zijn plek moet zitten aangezien vrijwilligers bij 
onvrede over werkzaamheden of sfeer veel makkelijker dan vaste medewerkers een organisatie de 
rug kunnen toekeren. 
 
Voor vrijwilligers van SEY is er een vrijwilligerscontract, vrijwilligersbeleid en een gedragscode van 
toepassing. De vrijwilligers vallen onder de aanprakelijkheidsverzekering van de stichting.  
 
 
9. Integriteitsbeleid 
SEY hanteert een aantal gedragskenmerken die voor iedereen gelden. Van SEY-medewerkers wordt 
verwacht dat zij integer zijn maar ook innovatief, professioneel, omgevingsbewust, ondernemend, 
oplossingsgericht, constructief en resultaatgericht.  
De SEY-gedragscode is gelijk voor alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers van SEY en vormt de 
basis voor de manier waarop wij in ons werk staan en met elkaar en onze omgeving omgaan. 

Met name de gedragskenmerken integer, professioneel en omgevingsbewust zijn de basis voor onze 
gedragscode. Dit heeft te maken met de bijzondere aard van onze doelgroep. We zorgen voor het 
empoweren van mensen in een kwetsbare positie. Onze doelgroep bestaat uit mensen die veelal 
lastiger aansluiting vinden in de maatschappij. Dit kan uiteenlopende oorzaken hebben. Wat 
overeenkomt is dat ze vaak niet passen in de standaard hokjes die de maatschappij hanteert.  
 
9.1 Gewenst gedrag 
Dit gedeelte van de gedragscode beschrijft de houding tijdens het werk van de SEY-medewerker. Het 
gaat om welke normen wij hanteren, welk gedrag wij vertonen, hoe wij met elkaar omgaan, en welk 
gedrag accepteren wij als normaal. Het gedrag van ons is het voorbeeld voor het gedrag van de 
ander. 
Wij voelen ons betrokken bij ons werk en zijn ons ervan bewust dat goed communiceren essentieel 
onderdeel uitmaakt van goed werk kunnen leveren. Daarom zorgen we ervoor dat wij te allen tijde 
laten weten wat we aan het doen zijn en wie waar verantwoordelijk voor is.  

In relatie met collega’s maar ook in relatie met derden gedragen wij ons professioneel en houden we 
zakelijke en persoonlijke belangen strikt gescheiden. 

Discretie en integriteit, een professionele werkhouding, het onderhouden van zuivere relaties en een 
respectvolle omgang met elkaar en met anderen zijn essentieel in ons werk. 
 
 
9.2 Omgaan met collega’s 
SEY-medewerkers behandelen elkaar met respect. Met elkaar creëren wij een klimaat van sociale 
veiligheid. Samenwerken gaat boven concurrentie: elke medewerker weet vanuit zijn eigen 
taakgebied de verbinding te leggen met collega’s binnen andere taak gebieden. Een collegiale 
houding met de bereidheid tot samenwerken, teamgeest en openheid dragen bij aan een prettig en 
veilig werkklimaat. Wij zijn ons ervan bewust dat ons (professionele) handelen invloed heeft op 
directe collega’s en de rest van de organisatie. Dit betekent ook dat wij elkaar aanspreken op gedrag 



dat niet passend is binnen de gedragscode. Vanuit operationele excellence spreken we elkaar ook 
aan op zaken die beter kunnen. Zo leren we van elkaar. 
Relaties op de werkvloer ontstaan in elke organisatie, dat hoeft geen probleem te zijn. Het is echter 
niet wenselijk dat medewerkers die een intieme relatie hebben of familie van elkaar zijn, werkzaam 
zijn binnen hetzelfde team of dezelfde afdeling.  
 
 
9.3 Omgaan met de doelgroepen 
Grenzen in het contact tussen (vrijwilliger) medewerkers en doelgroepen van activiteiten van SEY 
zijn niet eenduidig. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle 
betrokkenen en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens 
dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers, die bij ons komen, 
absoluut ontoelaatbaar zijn! 

- In geval van een jongere (16 t/m 21 jaar oud). De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer 
waarbinnen iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. We bejegenen niemand op een manier die 
zijn waardigheid aantast. We dringen niet verder door in het privéleven van de wie dan ook dan 
functioneel noodzakelijk is. We onthouden ons van elke vorm van seksuele benadering en misbruik 
ten opzichte van wie dan ook.  

Alle seksuele handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider, jongeren en ook 
minderjarigen tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. 

We raken niemand op zodanige wijze aan dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel 
of erotisch van aard ervaren zal worden. Tijdens trainingsdagen, reizen, uitjes en dergelijke zijn we 
zeer terughoudend en gaan we met respect om met minderjarigen en andere doelgroepen bij de 
ruimtes waarin zij zich bevinden.  

We zijn verplicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van 
ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien 
dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken wordt nageleefd. 

Indien een begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij 
vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij 
de daarvoor door het bestuur aangewezen personen. 
 
 
10. Communicatie, Marketing en Promotie 
 
De communicatie, marketing en promotie voor Stichting Empower Yourself bestaat uit verschillende 
onderdelen. De communicatie valt onder te verdelen in communicatie inzake de stichting in het 
algemeen en communicatie wat betreft specifieke projecten en activiteiten.  

Wat wij belangrijk vinden is dat onze boodschap en visie eenduidig intern en extern wordt 
gecommuniceerd. Dit betekent dat wij er groot belang aan hechten dat iedereen die 
werkzaamheden verricht voor de stichting hiervan op de hoogte is. 

 

 

 



Een paar kernwaarden van SEY op een rij:  

- Het verbinden van de maatschappij en het individu 
- Het welzijn van de mens 
- De eigenheid en talenten van de mens → Empower yourself! 
- De kracht en mogelijkheden van ondersteuning en samenwerken, zowel binnen de stichting als 
  buiten de stichting 
- De kracht van het zien van mogelijkheden en kansen voor onze doelgroepen, vrijwilliger en voor  
  Stichting Empower Yourself 
 
De communicatie vindt plaats op verschillende manieren. Intern wordt er voornamelijk mondeling 
overlegd, de overlegcultuur is vooral informeel. De medewerkers van Stichting Empower Yourself 
houden via logboeken de werkzaamheden bij. Zo is er transparantie wat betreft wie wat doet en/of 
gedaan heeft. Er is voldoende ruimte om elkaar aan te spreken mochten er vragen en opmerkingen 
zijn. In de toekomst wanneer Stichting Empower Yourself werkt met een groter team medewerkers, 
dan zal voor een wekelijks overleg gekozen worden waarin de stand van zaken, de prioriteiten en de 
taken die verricht moeten worden besproken worden.  
Voor de externe communicatie maken wij gebruik van diverse kanalen. De bekende sociale media 
kanalen (Facebook, Twitter) worden ingezet, evenals de eigen website en LinkedIn. Hierop plaatsen 
wij onze voortgang, onze oproep voor onze doelgroepen en/of vrijwilligers, de deelnemende 
partijen, geldschieters, etc.  

Op de website wordt alle documentatie ten behoeve van het verkrijgen van de ANBI status 
gepubliceerd.  

11. Bestuur  

SEY is een organisatie zonder winstoogmerk. De officiële oprichtingsakte met statuten is door de 
notaris in maart 2017 opgemaakt.  

De notaris zorgt voor inschrijving van SEY in het handelsregister van de KvK.  
 
SEY heeft sinds 30 november 2017 een onafhankelijk bestuur van 5 bestuursleden. Het bestuur is 
belast met het besturen van de stichting en is bevoegd om indien nodig mensen in loondienst te 
nemen.  

Het bestuur bestaat uit de volgende samenstelling: 

- Voorzitter: Robert van Rede 
- Penningmeester: Wouter van der Eijk  
- Secretaris: Nynke van de Bij 
- Algemeen bestuurslid: Mariano Mendéz 
- Algemeen bestuurslid: Carel Rijskamp  
 

Middels bestuursvergadering vindt openheid van zaken plaats 4 keer per jaar. 

12. Middelen 

De Stichting heeft: 

-De beschikking over een steunpunt en ontmoeting en een kantoor in Rummerinkhof 8 in Haren.  
- Een zakelijke bankrekening 
- Geen overige verplichtingen / contracten 
- Nog geen centraal telefoonnummer, dit gaat er in de toekomst wel komen (momenteel gebruikt 
  het bestuur privé telefoons waarvan de kosten gedeeltelijk met terugwerkende kracht betaald gaan 



  worden) 
- Het bestuur maakt gebruik van eigen telefoon, vervoer en laptop 
 

13. De financiën / dekkingsplan 

De opstart van de projecten zal in eerste instantie worden gefinancierd met behulp van gelden uit 
fondsen en uit potjes voor de verschillende doelgroepen. De ambitie van SEY is om zo snel mogelijk 
de projecten financieel zelf te kunnen dragen en toe te werken naar een grote mate van financiële 
zelfstandigheid.  

Op het moment van schrijven zijn er toezeggingen van de volgende de volgende fondsen: 

Oranje Fonds, Stichting DOEN, Instituut GAK, Konferentie Nederlandse Religieuzen, Stichting 
Gereformeerd of Burgerweeshuis te Haarlem. 

SEY heeft een begroting gemaakt voor de periode 2017-2022. 
 

Dekkingsplan  

De volgende financieringsbronnen worden aangetrokken: 

 

Bij de opstart: 

- overheidsinstanties : Ministeries, UWV en Sociale Dienst 
- fondsen : Een fondsenwerver is hierbij aan te raden.  

  Bij een project  wordt het nodige geld bij verschillende 
  fondsen organisaties gevraagd. 

 -donateurs 
 -sponsoring 
 

Later (2019): 

 - overheidsinstanties : Ministeries, UWV en Sociale Dienst 
- andere instanties en bedrijven (welke worden benaderd hangt af van de dan lopende projecten en  
   activiteiten)  
- subsidies (branche)  

 

 


