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Vooraf
Dit is het eerste beleidsplan van Stichting Skateistan NL. Dit plan omvat een overzicht van de
missie, visie en doelstellingen en geeft inzicht in de activiteiten rondom werving en beheer
van de fondsen. Het beleidsplan wordt tweejaarlijks geactualiseerd.
De functie van dit beleidsplan is tweeledige; enerzijds het informeren van geïnteresseerden
en anderzijds het voldoen aan de ANBI vereisten. Stichting Skateistan is opgericht in februari
2017 en heeft een aanvraag ingediend bij de Belastingdienst voor een ANBI-status.

Skateistan NL
Skateistan NL is een organisatie zonder winstoogmerk. De stichting richt zich op
fondsenwerving om de activiteiten van Skateistan International te ondersteunen.
Stichting Skateistan NL is opgericht op 24 februari 2017 en is statutair gevestigd in
Amsterdam.
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Missie, visie en doelstelling
‘WE USE SKATEBOARDING AS A TOOL FOR EMPOWERING YOUTH, TO CREATE NEW
OPPORTUNITIES AND THE POTENTIAL FOR CHANGE.’ Skateistan International
Op plaatsen van langdurig conflict en geconcentreerde armoede wordt educatie en
recreatie voor kinderen en jongeren vaak gecompromitteerd. Doordat miljoenen kinderen
en jongeren de ervaringen van spelen en leren missen verliezen ze de kans om; essentiële
levensvaardigheden te ontwikkelen, een nieuwe wereld voor zichzelf voor te stellen, zich in
leiders te ontwikkelen en effectieve oplossingen voor hun gemeenschappen te ontwikkelen.
Wij geloven dat positieve sociale verandering gebeurt wanneer de kinderen en jongeren
worden opgeleid om te zorgen voor zichzelf en hun gemeenschap.
Missie
Onze missie is om skateboarden en educatie te gebruiken voor de empowerment van
jongeren. Wij zijn van mening dat skateboarden een uniek instrument is om eerlijke
gemeenschappen op te bouwen, waar kinderen en jongeren vrij kunnen spelen en leren.
Skateistan biedt ruimte voor plezier, educatie, emotionele ondersteuning, veiligheid en
creatieve expressie. Meisjes, kinderen met een handicap en kinderen met een laag inkomen
achtergronden vinden veiligheid en inclusie in plaats van discriminatie en geweld.
Visie
Het Skateistan model is gebaseerd op het geloof dat skateboarden, en onderwijs, een
geweldige equalizer zijn. Met een veilige ruimte en personeel getraind in het leveren van
kwaliteitsprogramma's, ontwikkelt Skateistan toekomstige gemeenschapsleiders en
skateboarders die weten hoe ze veilig kunnen vallen, falen en volharden door tegenspoed.
Deze nieuwe generatie rolmodellen is uitgerust om complexe problemen in hun eigen leven
en hun lokale en mondiale gemeenschappen aan te pakken.
Onze programma's zijn lokaal gestuurd en ontworpen om te reageren op maatschappelijke
behoeften in de lokale context, met input van jongeren, overheids- en
niet-gouvernementele partners. De vier kernprogramma's hebben tot doel de kinderen en
de jeugd op lange termijn bij de Skateistan-gemeenschap te houden.
Hoe het werkt:
Korte termijn - Kinderen vinden een leuke, veilige gemeenschap waar ze kunnen spelen en
leren, vrij van discriminatie en geweld. Binnen een diverse peergroep leren ze zichzelf als
gelijke van anderen zien, terwijl ze nieuwe vaardigheden leren en vriendschappen bouwen.
Middellange termijn - Als een lid van een bloeiende leergemeenschap ontwikkelen de
kinderen en jongeren belangrijke levensvaardigheden en vergroten hun zelfvertrouwen. Ze
definiëren doelen, verblijf op school en worden betrokken bij maatschappelijke activiteiten.
Velen worden rolmodellen voor hun medestudenten in het skatepark en in de klassen.

Langdurig - met 18, studeren de jongeren af van de middelbare school en van Skateistan
met een uitgebreid begrip van de gemeenschap, en de instrumenten om verder te studeren
of een baan te zoeken. Sommigen worden vrijwilligers en medewerkers van Skateistan, en
iedereen wordt lid van een wereldwijde gemeenschap van actieve, betrokken burgers - die
waarden als gelijkheid, onderwijs en inclusie promoten.

Bekijk de animatie die het verhaal vertelt van een Afghaans meisje – Aryana – dat onze
programma's volgt. Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal, beschrijft het hoe onze
programma's werken en de impact die ze op het leven van kinderen kunnen hebben.
Skateistan NL
De Nederlandse stichting Skateistan NL is opgericht om fondsen te werven en daarmee de
activiteiten van Skateistan International te ondersteunen. Skateistan NL draagt hiermee bij
aan de projecten van Skateistan International in onder andere Afghanistan, Cambodja en
Zuid-Afrika. Fondsenwerving vindt plaats via individuele donateurs, evenementen en
samenwerkingen met corporate organisaties en andere organisaties. De fondsenwerving
activiteiten worden in eerste instantie vooral gedreven door de actieve inzet van de
bestuursleden en hun netwerk. Er wordt contact gezocht met organisaties die een link
hebben met vergelijkbare thema’s als sport/skateboarden, onderwijs, jongeren in
conflictgebieden en (jonge) vrouwenorganisaties.
Zie ook de statutaire missie in de bijlage Doel en vermogen volgens de statuten van Stichting
Skateistan NL (Artikel 3).

Doelstellingen
Skateistan NL heeft voor 2017 en 2018 de volgende doelen gedefinieerd:
▪ Het realiseren van € 25.000 aan geworven fondsen in NL
▪ Het werven van 100 vaste Nederlandse donateurs
▪ Het realiseren van minimaal 3 partnerschappen met corporate organisaties of
aanverwante organisaties in NL
▪ Het organiseren van een startevenement in november 2017

Activiteiten
De activiteiten in de eerste 2 jaar van de stichting zijn gericht op het promoten en vergroten
van de naamsbekendheid van Skateistan NL en op het werven van fondsen.
1. Het opzetten van een website in het Nederlands (gelinkt aan de website van Skateistan
International)
2. Het organiseren van een startevenement in november 2017
3. Het actief werven van periodieke donateurs
4. Het actief werven van giften door particulieren, bedrijven en organisaties
5. Het organiseren van fondsenwervende activiteiten/events
6. Het benaderen van organisaties die een link hebben met de activiteiten van Skateistan
en de activiteiten mogelijk kunnen ondersteunen
Tevens wordt een raad van advies geïnitieerd, waarin ambassadeurs met een stevige statuur
in het bedrijfsleven of de overheid zitting nemen. Het bestuur ontwikkelt hiervoor de
profielen.

Financieel
Het inkomen en vermogen van de stichting is voornamelijk gericht op giften, donaties en
schenkingen en wordt via bestuursbesluit aangewend binnen de doelstelling van de
stichting. In samenspraak met Skateistan International worden passende projecten
geselecteerd die door Skateistan NL financieel worden gesteund, waarbij de uiteindelijke
selectie volledig autonoom door Skateistan NL wordt bepaald.
De organisatiekosten van de stichting worden zoveel mogelijk beperkt. Dit realiseren we
onder andere door gebruik te maken van vrijwilligers voor diverse werkzaamheden.
Daarnaast verloopt communicatie voornamelijk digitaal. De bestuursleden zijn onbezoldigd.
Het bestuur streeft ernaar het vermogen tot een minimum te beperken, zodat de gelden
worden aangewend voor de doelstelling. Na afloop van het boekjaar wordt een financieel
jaarverslag opgesteld en gepubliceerd op de website.
Bij een eventuele ontbinding van de stichting wordt het resterende batig saldo uitgekeerd
aan een door het bestuur aan te wijzen instelling met een gelijksoortige doelstelling.
Zie ook de bijlage Doel en vermogen volgens de statuten van Stichting Skateistan NL (Artikel
3).

Bijlage
Doel en vermogen volgens statuten van Stichting Skateistan NL
Artikel 3:
1. De stichting heeft ten doel:
b. het ondersteunen van non-profit organisaties die ten doel hebben door middel van
skateboarden en/of onderwijs jongeren een kans te bieden zich te ontwikkelen,
nieuwe kansen voor hen te creëren en hen in staat te stellen verandering mogelijk te
maken ("empowering youth, to create new opportunities and the potential for
change");
c. het bevorderen van gelijkheid van mannen en vrouwen, alsmede jongens en meisjes,
ten behoeve van de maatschappij;
d. het bevorderen van raciale harmonie, specifiek maar niet uitsluitend harmonie
tussen etnische groepen, met name (maar niet uitsluitend) in conflictlanden,
en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:
a. het (doen) verkrijgen en behouden van bekendheid en de stichting onder de
aandacht te brengen;
b. het verwerven van fondsen,
en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord, een en ander voor zover het bijdraagt aan de onder lid 1 van dit
artikel opgenomen doelstelling van de stichting.
3. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen,
subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Het vermogen van de stichting dient
ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een
rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen
vermogen.
4. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen. Het is
echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een erflater of
schenker dit heeft bepaald.

