B E LE IDSPLAN S TIC HTING U NLIMITED D RE AMS 2020-2025
I NL E ID ING
Voor u ligt het beleidsplan 2020-2025 van Stichting Unlimited Dreams.
Stichting Unlimited Dreams is bij notariële akte opgericht op 27 oktober 2009 te Den Haag, is gevestigd
te Sint-Michielsgestel en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 27359137 en aangemeld bij de Belastingdienst (RSIN 8214.34.123).
Stichting Unlimited Dreams is opgericht ter nagedachtenis aan Eric Maas die 3 mei 2008 overleed en
drie jonge kinderen achterliet. De stichting heeft ten doel dromen van (minder bedeelde) jonge mensen
tot realiteit te maken en hun economische zelfstandigheid te bevorderen. Dit doet de stichting door het
stimuleren van talent en het ontwikkelen van praktische en sociaal emotionele vaardigheden bij diegene
die dat nodig hebben.
Met dit beleidsplan geeft Stichting Unlimited Dreams haar focus en de middelen waarmee zij haar
gestelde organisatiedoelen wil gaan realiseren de komende 5 jaar. Het beleidsplan zal jaarlijks worden
geactualiseerd.

M ISSIE ,

V ISIE E N STRATE G IE

MISSIE (ORGANISATIE

HAAR BEST AANSGROND , HAAR WAARD EN EN IDENT IT EI T )

Stichting Unlimited Dreams is opgericht ter nagedachtenis aan Eric Maas. Onze missie is om te
verbinden, ontwikkelen en stimuleren door gebruik te maken van netwerken waarbij kenmerkend is
"jezelf in te zetten voor je medemens", op welke manier dan ook. Hierbij hebben wij twee pijlers
gedefinieerd: fondswerving & netwerk en eigen projecten. Wij willen vooral (getalenteerde) jongeren die
om wat voor reden dan ook een zetje in de rug nodig hebben helpen waarbij de vraag centraal staat wat
is noodzakelijk om je droom te bereiken?
•

•

Fondswerving & netwerk
Zoeken naar fondsen en inzetten van het netwerk voor het ondersteunen van talentvolle
jongeren die een extra steuntje in rug nodig hebben.
Eigen projecten: Kinderen en Jongeren in hun kracht.

V I S I E ( T OE K O M S T B E E L D ,

G E W E N S T E S IT U A T IE O P L A N G E T E R M I J N )

Jonge kinderen kunnen nog dromen van hun toekomst. De wereld ligt nog uitgestrekt voor ze. Maar
soms worden die dromen van de een op andere dag verstoord. Verstoord omdat ze in armoede
opgroeien, verstoord omdat ze door beperkingen niet vol mee kunnen doen in de maatschappij,
verstoord omdat ze op jonge leeftijd een ouder missen.
In 2017 zijn we als stichting gaan dromen van eigen projecten, zo ontstond het project Kinderen in hun
kracht. In de levensfase van de doelgroep van Stichting Unlimited Dreams, kinderen tussen de 4 en 24
jaar die tijdens hun jonge leven een ouder hebben verloren, maakt het kind keuzes die diens toekomst

bepalen en juist dan is er behoefte aan ondersteuning. Stichting Unlimited Dreams geeft het kind de
ondersteuning die het nodig heeft, zodat het kind met al diens dromen en talenten de mooiste versie van
zichzelf kan worden. De stichting steunt op haar manier kinderen en jongeren in het omgaan met een
verlies en helpt hen te groeien naar hun potentieel. Afwezigheid van organisaties met een dergelijke
ondersteuning voor deze doelgroep heeft mede geïnspireerd tot het starten van eigen projecten door
Stichting Unlimited Dreams.
De Stichting is 10 jaar geleden opgericht ter nagedachtenis aan Eric Maas. Hij liet destijds drie jongens
achter van 5, 4 en 1 jaar oud. Geconfronteerd met verlies op jonge leeftijd zorgde voor het vastlopen van
de jongens op diverse momenten in hun jonge leven. In 2018 zijn we gestart met Kinderen in hun kracht.
Door te werken aan de draagkracht van jonge kinderen die een vader hebben verloren, zal blijken dat op
latere leeftijd ze minder snel vastlopen (school, gezin, werk). We merken dat voor kinderen erkenning,
herkenning en verbinding met lotgenoten een essentiële bijdrage levert aan het omgaan van het verlies.
Door het secundaire verlies in een gezin (o.a. verlies van inkomen, stabiele gezinssituatie,
concentratieproblemen op school, sociale contacten etc.) kunnen hun toekomstdromen van de een op
andere dag veranderen. Hierdoor zijn zij niet meer in staat om hun talenten optimaal te ontplooien en
zichzelf vol zelfvertrouwen in de wereld te zetten. De stichting steunt op haar manier kinderen in het
omgaan met een verlies en helpt hen te groeien naar hun potentieel.
In 2020 willen we starten met Jongeren in hun kracht, om zo voor te bouwen op Kinderen in hun kracht.

S T A T U T A I RE

DOELSTELLING

Stichting Unlimited Dreams heeft ten doel:
Stichting Unlimited Dreams is opgericht ter nagedachtenis aan Eric Maas die 3 mei 2008 overleed en
drie jonge kinderen achterliet. De stichting heeft ten doel dromen van (minder bedeelde) jonge mensen
tot realiteit te maken en hun economische zelfstandigheid te bevorderen. Dit doet de stichting door het
stimuleren van talent en het ontwikkelen van (praktische) vaardigheden bij diegene die dat nodig
hebben.

S T R A T E G IE ( H O E

H E T T OE K O M S T B E E L D

–

DE VISIE- ZAL WORDEN BEREIKT )

Stichting Unlimited Dreams heeft om haar missie en visie te bereiken haar strategie en concrete
beleidsdoelstellingen voor de komende 5 jaar geformuleerd (wat, voor wie, hoe, waar, wanneer?):
•

Fondswerving & netwerk
Zoeken naar fondsen en inzetten van het netwerk voor het ondersteunen van talentvolle
jongeren die een extra steuntje in rug nodig hebben. Dit blijven we doen zoals we bijvoorbeeld
ook in 2015 drie ambitieuze talentrijke jongeren in kansarme omstandigheden financieel, moreel
en materieel ondersteunde. Het betrof drie talenten in Kenia te weten:
Winnie Jepkemboi Singoei; die een opleiding tot accountant afronden;
Daniel Kipkemboi die een opleiding tot natuur- en wiskunde afronden;
Gilbert Kosgei die een opleiding tot dierenverzorging afronden.

•

Eigen projecten: Dit breiden we uit richting een vast programma.
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P R O G R A M M A : aanbieden van het programma van aan 2 doelgroepen kinderen en jongeren (we zijn
gestart met kinderen die een vader hebben verloren en willen richting 2025 uitbreiden naar jongeren en
kinderen die een ouder hebben verloren).
A N D E R E O N D E R S T E U N I N G : ondersteunen talentvolle jongeren, aanbieden van online buddysupport voor
lotgenoten, professionele support etc. aan de doelgroep.
C O M M U N I C A T I E & PR : communicatie & PR voor grotere naamsbekendheid onder het algemeen publiek,
de doelgroep, en organisaties en personen die ons willen steunen, daar gaan we in 2020 verder op
inzetten door middel van nieuwe website;
W E R V I N G V A N M I D D E L E N : verwerven van steun in de vorm van financiële middelen en middelen in natura
(goederen en diensten) en het werven vrijwilligers. Met de nieuwe website als visitekaartje zodat we ook
meer vrijwilligers en gastsprekers kunnen aantrekken als onderdeel van het programma.
O R G A N I S A T I E S T R U C T U U R : uitbouwen van de organisatie (meer vrijwilligers aan ons binden) en onze
toekomstplannen uitzetten en plannen, en doorlopende professionalisering en vernieuwing.
HUIDIGE
•
•
•
•

SITUATIE:

aantal eigen projecten gerealiseerd tot nu toe: 1 (kinderen in hun kracht 2018-2019 4 edities)
In ontwikkeling Jongeren in hun kracht eerste editie september 2020 (pilot)
aantal betrokken personen: 5 bestuursleden, 15 vrijwilligers
communicatie & pr tot nu toe: Facebook, LinkedIn, social media

S WOT - A N A L Y S E
•
•

waar staan we vandaag de dag en wat is operationeel:

PROJECTEN:

kracht en kans: uniek onderscheidende projecten, landelijk bereik en andere ondersteuning aan
de doelgroep;
zwakte en bedreiging: verwerven van middelen in geld en natura ter financiering van haar
doelstelling, kost veel tijd.

B E LE ID –

CONCRE TE WE RKDOE LE N E N AC TIVITEITE N IN HE T

AANKOME ND JAAR E N DOORLOPE ND

Het programma K I N D E R E N I N H U N K R A C H T is er voor: Kinderen tussen de 4 en 12 jaar die één vader zijn
verloren hebben. Ondersteuning die zij nodig hebben bij lotgenoten contact, herkenning en erkenning
van rouw en verbinding met lotgenoten.
Stichting Unlimited Dreams biedt een programma van drie edities per jaar waarin maximaal 24 kinderen
uit heel Nederland samen komen om met elkaar te sporten, spelen, te eten, te leren maar vooral ook te
ontspannen. Tussendoor komt het gesprek op gang en gaan ze praten over wat zij hebben meegemaakt,
wat hen bezighoudt, waar zij tegenaan lopen. Alle edities zijn gepland op zaterdagen van 10.00 tot 17.30
uur. Elke bijeenkomst is een combinatie van ontspannen, plezier, sport en creativiteit in alle vormen en
maten.

PROGRAMMA

OPZET

In iedere editie is er tijd om ervaringen te delen en herinneringen op te halen aan je overleden vader. Of
gewoon lastige situaties te bespreken waar je nu tegenaan loopt De werkvormen zijn afwisselend
individueel en in groepen. Waarbij sport, creativiteit, gesprekactiviteit en vrije tijd tijdens de lunch vaste
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onderdelen zijn. Tijdens elke editie sluiten we samen af met alle moeders en hangen de kinderen een
hartje ter nagedachtenis aan hun vader in de hartjesboom.

Het programma J O N G E R E N I N H U N K R A C H T is er voor: Jongeren tussen de 13 en 18 jaar die één vader
verloren hebben. Ondersteuning die zij nodig hebben bij lotgenoten contact, herkenning en erkenning
van rouw en verbinding met lotgenoten.
Stichting Unlimited Dreams biedt een programma van vier edities per jaar waarin maximaal 12 jongeren
samen komen om met elkaar te sporten, te koken, maar vooral de talenten leert ontdekken, te
waarderen en in te zetten. Tussendoor komt het gesprek op gang en gaan ze praten over wat zij hebben
meegemaakt, wat hen bezighoudt, waar zij tegenaan lopen. Alle edities zijn gepland op zaterdagen van
10.00 tot 17.30 uur. En we verwelkomen soms ook een gast met een workshop boksen, muziek of een
bijzonder verhaal of inzicht.
PROGRAMMA

OPZET

In iedere editie is er tijd om ervaringen te delen en herinneringen op te halen aan je overleden vader. Of
gewoon lastige situaties te bespreken waar je nu tegenaan loopt De werkvormen zijn afwisselend
individueel en in groepen. Waarbij sport, creativiteit, gesprekactiviteit en vrije tijd tijdens de lunch vaste
onderdelen zijn. Professionele coaches begeleiden deze edities, waarbij zelfreflectie en feedback ook
een vast onderdeel zijn van het programma. Ook werken we aan community building, het betreft een
vaste groep jongeren die een jaar lang met elkaar een programma volgen. Viermaal fysiek samen op
een zaterdag, maar juist ook online, als buddy’s onderling en door middel van online coaching.
Naast het programma bieden we ook op twee andere gebieden ondersteuning:
COMMUNITY

BUILDING

Door het verlies van een ouder kom je dingen tegen die je nooit had bedacht en waarin je vaak geen
herkenning kan vinden bij leeftijdsgenoten op school, op de sportclub of bij je vrienden. Door lotgenoten
aan elkaar te verbinden, ontstaat er steun bij het omgaan met dit soort situaties en leren we van elkaar
wat werkt en wat niet.
WE

KENNEN HET NETWERK VAN DE

PROFESSIONELE

SUPPORT

Wij weten de weg naar de in rouw en jongeren gespecialiseerde professionals zodat jouw verhaal in één
keer op de goede plek terecht komt en je deskundige steun krijgt.
Deze andere ondersteuning wordt doorlopend aangeboden.
C O M M U N I C A T I E & PR : Stichting Unlimited Dreams wil met de komst van een nieuwe website de
komende 5 jaar haar naamsbekendheid vergroten onder het algemeen publiek, de doelgroep,
belanghebbenden, en organisaties en personen die Stichting Unlimited Dreams willen steunen
(donateurs, sponsors, partners, overheid, fondsen, vrijwilligers, ambassadeurs etc.).
Zij zal hiertoe de volgende communicatiekanalen gebruiken: website, sociale media, multimedia
(dagbladen, tijdschriften, tv), digitale informatiemateriaal (folders & brieven met name online)
W E R V I N G V A N M I D D E L E N : Stichting Unlimited Dreams gaat om haar werkzaamheden te kunnen
financieren financiële middelen en middelen in natura (goederen en diensten) verwerven via donateurs,
sponsors, partners en is ook voornemens in 2021 grotere fondsen aan te schrijven. Ook blijven we
zoeken naar vrijwilligers en ambassadeurs. Bestuursleden en vrijwilligers zullen via persoonlijke
contacten (zakelijk en privé) en de diverse communicatie(kanalen) de naamsbekendheid voor Stichting
Unlimited Dreams vergroten en diverse mensen enthousiasmeren haar doel te steunen door inzet van
middelen in geld en natura, en inzet van
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expertise.

O VE RZICHT

GE GE VE NS

S TIC HTING U NLIMITE D D RE AMS

Naam: Stichting Unlimited Dreams
Bezoekadres: Hemelrijkstraat 31, 5271TX, Sint-Michielsgestel
Bankrekeningnummer: NL46FVLB0225890364
Kamer van Koophandel: 27359137, opgericht te Den Haag
RSIN: 8214.34.123
Mail: info@unlimiteddreams.nl

O RGANISATIE B E STUUR
Het bestuur van Stichting Unlimited Dreams bestaat uit de volgende bestuursleden:
N.W.M. Maas Adriaanse, Voorzitter
T.H. de Rek Helman, Penningmeester
H.M van Bockxmeer, algemeen lid
M. Maas, algemeen lid
M. Esselbrugge, algemeen lid
De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) de stichting te
vertegenwoordigen. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met
algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met
algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. Erfstellingen mogen slechts onder het
voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
Het bestuur vergadert elk kwartaal, jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar (de
jaarvergadering) in verband met het vaststellen van de financiële jaarstukken, en indien één van de
bestuurders hiertoe oproept. Het bestuur heeft een taakverdeling gemaakt:
•
•

De voorzitter houdt zich bezig met de werving van middelen, beleid en communicatie & PR.
De penningmeester overziet het financieel beheer en de besteding van middelen.

W E RVING

VAN MIDDE LE N E N INKOMSTE N

Stichting Unlimited Dreams gaat via de volgende wervingskanalen middelen in geld en natura verwerven
om haar werkzaamheden te kunnen financieren:
D O N A T I E S : (eenmalige of periodieke) giften in geld of natura (geven zonder tegenprestatie), de website is
onlangs ingericht voor eenmalige donaties.
S U B S I D I E S : financiële bijdrage van de overheid, vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in stand
houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden.
F O N D S E N : het actief werven van bijdragen van vermogensfondsen.
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B E H E E R E N B E S T E DI N G V A N H E T V E R M O G E N : Stichting Unlimited Dreams voert een administratie waaruit
blijkt welke bedragen zijn uitgegeven aan het verwerven van middelen en het beheer van de instelling,
alle andere kosten, aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling.
DE

ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

bestaat uit: 5 bestuurders, 15 vrijwilligers.

De beloning van de bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding, maar tot op heden werken alle
bestuursleden onbezoldigd. De beloning van vrijwilligers is beperkt tot een onkostenvergoeding. De
beloning van (eventuele) arbeidskrachten (ingehuurde freelancers, dienstverleners en/of werknemers) is
marktconform.
Gezien het aantal medewerkers (nul) en de weinige wervingskosten zijn er vrijwel geen overheadkosten,
zodat de ontvangen middelen vrijwel geheel aan de uitvoering van de doelstelling worden besteed.
Stichting Unlimited Dreams heeft aldus een goede verhouding tussen beheerkosten en bestedingen.
De financiële middelen van de stichting worden beheerd via een betaalrekening bij Van Lanschot
NL46FVLB0225890364. Met het geld van de Stichting Unlimited Dreams worden geen beleggingen of
speculaties op de beurs of andere risicovolle activiteiten gefinancierd. Stichting Unlimited Dreams heeft
momenteel geen vermogen, noch worden er gelden gereserveerd voor besteding in toekomstige jaren.
Zij zal trachten vermogen op te bouwen om haar activiteiten te financieren, en eventueel als buffer voor
tegenvallende opbrengsten.

P ROGNOSE 2020-2024
Begroting voor 2020-2024 -separaat-
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