
Beleidsplan Stichting Follow your Sun

1. Organisatiegegevens
Naam     Stichting Follow your Sun
Fiscaal nummer    857440640B0
KvK nummer     68434820
Bankrekeningnummer    NL46ABNA0246076607 t.n.v. Stichting Follow your Sun
Postadres     Stadhouderslaan 87B 3583 JG Utrecht
Telefoonnummer    06 522 52 701
E-mailadres    info@followyoursun.nl
Website    www.followyoursun.nl 
 
2. Beleid en strategie
2.1 Doelstelling

Stichting Follow your Sun is in 2017 opgericht, met als doel om jonge mensen meer vertrouwen te geven 
in zichzelf, elkaar en in de wereld om hen heen. Door middel van zelfreflectie en creatieve expressie 
wordt er tijdens lesprogramma’s en workshops gewerkt aan meer zelfvertrouwen en maatschappelijk 
bewustzijn voor ieder kind. 

2.2 Activiteiten

Stichting Follow your Sun ontwikkelt en organiseert lesprogramma’s en workshops binnen en buiten 
schooltijd. In deze programma’s krijgen kinderen en jongeren de ruimte om hun talenten te ontdekken. Ze 
leren op deze kwaliteiten te vertrouwen en reflecteren op de rol die zij willen spelen in onze samenleving.

2.3 Doelgroep

De primaire doelgroep van Stichting Follow your Sun zijn kinderen en jongeren in de leeftijd van de 
basisschool en middelbare school.

2.4 Werving van gelden

Stichting Follow your Sun heeft in 2017 een diviersiteit aan gelden verworven, waarvan donaties van 
particuliere fondsen het grootste deel besloegen. Daarnaast heeft de stichting een gemeentelijke subsidie 
ontvangen en hebben ruim vijftig particulieren bijgedragen aan een crowdfundingsactie. 

Zoals uit de jaarrekening blijkt, is er in het jaar 2017 31.999 euro opgehaald door middel van 
fondsenwerving en de crowdfunding. Voor het schooljaar 2018/2019 wordt eenzelfde methode van 
fondsenwerving gehanteerd. Verschillende fondsen en een gemeente worden benaderd voor een bijdrage 
aan de lesprogramma’s van Stichting Follow your Sun. Voor meer gedetailleerde informatie, zie paragraaf 
5. ‘Financiële gegevens’.

2.5 Vermogensbeheer

De verworven gelden van Stichting Follow your Sun worden zorgvuldig beheerd onder toezicht van de 
penningmeester op uitsluitend een zakelijke bankrekening gevestigd in Nederland.
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2.6 Besteding van vermogen

De penningmeester houdt toezicht op alle uitgaven, door bij uitgaven hoger dan 500 euro de vereiste toestemming 
te geven aan de oprichters door middel van een paraaf. Daarnaast dienen uitgaven hoger dan 1.000 euro te 
worden gecontroleerd door de secretaris. Op deze manier is er sprake van bestuurlijke controle bij substantiële 
uitgaven. 

3 Bestuur
3.1 Bestuurssamenstelling

Voorzitter    Cathelijn Feith
    - Zit vergaderingen voor

    - Vertegenwoordigt het bestuur richting externe partijen

    - Is het eerste aanspreekpunt voor de oprichters 

Secretaris    Laura Polder
    - Ziet toe op zorgvuldige besteding van vermogen

    - Verzorgt notulen tijdens bestuursvergaderingen

    - Controleert uitgaven hoger dan 1000 euro

Penningmeester    Martijn Rhijnsburger
    - Ziet toe op de financiële gezondheid van de stichting

    - Controleert uitgaven en inkomsten

    - Geeft toestemming voor uitgaven hoger dan 500 euro

3.2 Verantwoordelijkheden

Het bestuur vergadert vier keer per jaar, samen met de oprichters van Stichting Follow your Sun: Kiymet Schipper en 
Myrthe Oostenbach. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de voortgang, de strategie, en de financiële situatie van de 
stichting besproken en gecontroleerd. Er vindt verslaglegging plaats van de vergaderingen. Deze bestuursverslagen 
zijn opvraagbaar. Daarnaast heeft het bestuur een controlerende functie op het gebied van financiële verplichtingen 
en de boekhouding van de stichting. Deze boekhouding wordt beheerd door een accountant.

Wanneer er een vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld tegen een lid van een bestuursorgaan wegens 
niet-nakoming van zijn plicht, voorziet de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering in de bescherming van het 
privé-vermogens van bestuurders.

3.3 Beloningsbeleid

De bestuursleden van Stichting Follow your Sun voeren hun bestuurlijke taken uit op vrijwillige basis, zij ontvangen 
hiervoor geen financiële beloning. Gemaakte onkosten ten behoeve van het uitvoeren van de bestuurlijke taken 
zullen worden vergoed. 

3.4 Handelingsbevoegdheden

Alle bestuursleden genieten gelijk stemrecht. Bij uitgaven door het bestuur dient een meerderheid van het bestuur 
hiermee in te stemmen. Op deze manier wordt voorkomen dat een enkele bestuurder kan beschikken over het 
vermogen van de stichting. Enkel wanneer het voltallig bestuur actief is, heeft het bestuur de bevoegdheid om 
beslissingen te nemen. Wanneer er sprake is van een openstaande functie, zullen de overige bestuursleden enkel 
een raadplegende functie hebben. De openstaande functie dient binnen drie maanden te worden ingevuld.

4. Netwerk van adviseurs 
Naast het bestuur, is er ook een netwerk van adviseurs betrokken bij stichting Follow your Sun die zowel het 
bestuur als de oprichters bijstaan op o.a. financieel en juridisch gebied. 
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5. Financiële gegevens
Onderstaand vindt u een financieel overzicht van Stichting Follow your Sun gericht op haar activiteiten in het 
schooljaar 2018/2019 (september 2018 t/m augustus 2019). 

Onderstaande bedragen vertegenwoordigen de verwachte inkomsten en uitgaven in schooljaar 2018/2019.

Inkomsten

Fondsdonaties       € 75.850,00 
Gemeentegelden     € 7.180,00
Eigen bijdrage scholen     € 1.600,00
Sponsoring scholen     € 5.950,00
Inkomsten uit overige programma’s /overige giften € 2.950,00

Totaal:       € 93.530,00

Uitgaven

Totale kosten 8 lessenreeksen groep 7 en 8  € 49.400,00
Totale kosten 2 naschoolse workshopreeksen  € 29.180,00
Totale kosten validatie onderzoek   € 9.500,00
Vrijwilligerskosten en relatiegeschenken   € 500,00
Overige kosten (administratie & beheer)  € 4.950,00

Totaal:       € 93.530,00

Voor een compleet overzicht van de financiële gegevens van Stichting Follow your Sun verwijzen wij u graag naar 
de jaarrekening 2017, deze is gepubliceerd op de website van Stichting Follow your Sun 
(www.followyoursun.nl). 
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