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1 Inleiding 
 
1.1 Uitgangspunten 
Voor het opstellen van dit beleidsplan van Stichting Soul Surfers, is de stichting uitgegaan van 
twee uitdagingen: 

*sportontwikkelingsprojecten wereldwijd materieel en financieel ondersteunen.  
* zoveel mogelijk vrijwilligers betrekken zodat kennis gedeeld wordt, waardoor surfen, 
sporten, natuurbehoud en duurzame ontwikkeling zowel in Nederland als in 
ontwikkelingslanden dichter bij elkaar komen. 
 

Bij het formuleren van het beleidsplan (termijn 5 jaar) en het actieplan (termijn 1 jaar), wordt 
bewust geopteerd voor een resultaatgerichte in plaats van een probleembeschrijvende 
benadering. Dit betekent dat zowel het beleidsplan als de opeenvolgende actieplannen 
geëvalueerd worden en hierbij heel duidelijk kan worden aangegeven of de vooropgestelde 
doelstellingen werden gehaald. Deze evaluatie zal dan leiden tot het glas heffen wanneer de 
vooropgestelde doelstellingen werden bereikt of het zoeken naar oorzaken van het niet halen van 
bepaalde doelstellingen. In dit laatste geval wordt er uiteraard opnieuw rond de tafel gezeten om 
het beleid bij te sturen, de doelstellingen en/of het actieplan (deels) te herformuleren of zelfs een 
volledig andere wending te geven. 
 
1.2. Missie 
Soul Surfers Foundation (SSF) is een geregistreerde non-profit organisatie, die wereldwijd 
projecten ondersteunt. Deze projecten gebruiken watersporten en in het bijzonder surfen, als 
motivatie voor achtergestelde jeugd om onderwijs te volgen, bedrijfsvaardigheden te ontwikkelen 
en/of een trauma boven te komen. Soul Surfers Foundation brengt lokale initiatieven, die 
gelijksoortige visies en doelen delen, van over de hele wereld samen. Deze projecten kunnen 
daardoor profiteren van gecombineerde profielontwikkeling, PR, kennis en materiële en/of 
financiële steun vanuit de stichting.  
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2 Lange termijn doelstellingen  
In het volgende overzicht staan de algemene lange termijn doelstellingen van Stichting Soul 
Surfers.  
 
Periode Doelstelling 
2018 * Fondsenwervende activiteit organiseren via Plastic Desert Den Haag 

* Vacatures secretaris en penningmeester uitzetten 
* Vernieuwde website online 

2019 * Subsidies aanvragen sport en ontwikkelingswerk 
* Fondsenwervende activiteit organiseren 

2020 * Subsidies aanvragen sport en ontwikkelingswerk 
* Fondsenwervende activiteit organiseren 

2021 * Subsidies aanvragen sport en ontwikkelingswerk 
* Fondsenwervende activiteit organiseren 

2012 * Subsidies aanvragen sport en ontwikkelingswerk 
* Fondsenwervende activiteiten organiseren 
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3 Bestuurlijke doelstellingen  
 
3.1 Bestuurders Soul Surfers Foundation  
Sabine Wensink – Voorzitter 
Secretaris – Vacature  
Penningmeester  - Vacature  
Algemeen bestuurslid – Vacature  
 
3.2 Bestuurlijke doelstellingen 
- Financiële jaarrekening opstellen en publiceren 
- Vacatures bestuursfuncties vervullen  
- Communicatie tussen bestuur en vrijwilligers zo efficiënt mogelijk houden 
- Subsidies aanvragen 
- Projectaanvragen beoordelen 
- Financiële/materiële aanvragen projecten beoordelen 
 
3.3 Actieplan 2018 bestuurlijke doelstellingen 
 
Bestuurlijke doelstelling Financieel jaarplan opstellen  
Actieplan januari 2018 
Doelgroep (Voor wie?): voor alle bestuursleden  
Product (Wat en hoe?): Financiële jaarrekening voor publicatie op Internet 
Periode (Wanneer?):  
Maart 2018: Publicatie op Internet via www.geef.nl (doorstuurlink vanuit www.soulsurfers.org) 
Personeel (Door wie?): voorzitter  
Plaats (Waar?): secretariaat  
Kostprijs (Onkosten voor stichting?): 2,5 uur accountant a 85 euro per uur 
 
Bestuurlijke doelstelling Vacatures bestuursfuncties vervullen  
Actieplan januari 2018 – december 2018  
Doelgroep (Voor wie?): alle surfers of idealisten van Nederland die iets willen betekenen voor 
mens en milieu  
Product (Wat en hoe?): vacature oproep (tekst)  
Periode (Wanneer?): januari – december 2018: opstellen vacature teksten en plaatsing op Social  
Personeel (Door wie?): voorzitter  
Plaats (Waar?): secretariaat  
Kostprijs (Onkosten voor stichting?): nihil 
Promotie (Aankondiging): Social Media en via geprinte uitingen in lokale Scheveningse 
surfscholen 
 
 
Bestuurlijke doelstelling Communicatie tussen bestuur en vrijwilligers zo helder mogelijk 
maken 
Actieplan januari – december 2018 
Doelgroep (Voor wie?): alle vrijwilligers en bestuursleden 
Product (Wat en hoe?):  
1. Jaarlijks wordt er een gezamenlijke activiteit georganiseerd voor alle vrijwilligers 
(verantwoordelijk voor beleid, fondsenwerving en draagvlakverbreding) 
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2. Jaarlijks zal de voorzitter bestuur een (functionerings)gesprek voeren met iedere vrijwilliger 
Personeel (Door wie?): Vrijwilligers en voorzitter bestuur 
Plaats (Waar?) 
1. Strand  
2. Thuis 
Kostprijs (Onkosten voor stichting?)  
1. € 75,- 
2. € 50,- 
Promotie (Aankondiging): e-mail wisseling door secretariaat 
 
Bestuurlijke doelstelling Subsidie aanvragen 
Actieplan januari – december 2018 
Doelgroep (Voor wie?): stichting Soul Surfers en haar projecten 
Product (Wat en hoe?): subsidieaanvraag 
Periode (Wanneer?): vanaf januari 2018 
Personeel (Door wie?): bestuursleden en betrokken vrijwilligers met expertise op gebied van 
subsidie-aanvragen 
Plaats (Waar?): secretariaat  
Kostprijs (Onkosten voor stichting?): nihil 
Promotie (Aankondiging): per e-mail vrijwilligers op de hoogte stellen van subidie-aanvragen en 
eventueel hulp vragen 
 
Bestuurlijke doelstelling Projectaanvragen beoordelen / projecten adopteren 
Actieplan januari – december 2018 
Doelgroep (Voor wie?): projectmanagers (ontwikkelings)projecten 
Product (Wat en hoe?): paraplu voor projecten op het gebied van fondsenwerven, media-
aandacht, administratie, PR 
Periode (Wanneer?): doorlopend het hele jaar door (afhankelijk van verzoeken van 
ondersteuning) 
Personeel (Door wie?): bestuursleden en betrokken vrijwilligers met expertise op gebied van 
projectaanvragen 
Plaats (Waar?): secretariaat  
Kostprijs (Onkosten voor stichting?): nihil 
Promotie (Aankondiging): op www.soulsurfers.org en Social Media publiceren welke project vanaf 
welke periode ondersteunt zal worden 
 
 



 

Soul	  Surfers	  Foundation	  
C:	  Sabine	  Wensink	  /	  Jacob	  Pronkstraat	  200	  /	  2584	  BX	  Den	  Haag	  

T:	  +31616100412	  
E:	  info@soulsurfers.org	  	  www.soulsurfers.org	  

KvK:	  27319558	  
IBAN:	  NL94RAB001029961645	  /	  SWIFT/BIC	  RABONL2U	  

 

4 Sportieve doelstellingen 
 
4.1 Sportieve doelstellingen 
- 50 kinderen en jongeren op een kindvriendelijke en sportieve manier laten kennis maken 

met de situatie van kansarme kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden en 
milieubehoud  

- (financiële) middelen genereren om sportontwikkelingsprojecten materieel en/of 
financieel te ondersteunen  

- relaties met surf gerelateerde merken opbouwen of uitbreiden 
- www.soulsurfers.org vernieuwen en Social Media beheren en up-to-date 
- organisatie van activiteit ten behoeve van fondsenwerving en draagvlakverbreding 
- mogelijkheden van samenwerkingen benutten met surf gerelateerde organisaties zoals 

de HSA, Surfrider Foundation, Surfers for Surfers, surfholland.nl, surfnieuws.com etc.  
 
4.2 Actieplan 2009 sportieve doelstellingen 
 
Sportieve doelstelling 50 kinderen en jongeren op een kindvriendelijke en sportieve manier 
laten kennis maken met de situatie van kansarme kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden 
en op het gebied van milieubehoud  
Actieplan januari  – december 2018 
Doelgroep (Voor wie?): kinderen en jongeren tussen 8 - 22 jaar  
Product (Wat en hoe?): voorlichting / activiteit  
Periode (Wanneer?): januari – december 2018  
Personeel (Door wie?): bestuursleden & vrijwilligers  
Plaats (Waar?): surfscholen, scholen, surfcamps 
Kostprijs (Onkosten voor stichting?): telefoonkosten / voorlichtingsmateriaal / reiskosten / 
Internet 
Promotie (Aankondiging): op www.soulsurfers.org  en Social Media publiceren welke speciale 
acties er worden ondernomen om draagvlak te verbreden 
 
Sportieve doelstelling (Financiële) middelen genereren om sportontwikkelingsprojecten 
financieel en/of materieel te ondersteunen  
Actieplan januari – december 2018 
Doelgroep (Voor wie?): geadopteerde projecten  
Product (Wat en hoe?): financiële middelen / surf-, en educatie materiaal 
Periode (Wanneer?): januari  – december 2018 
Personeel (Door wie?): bestuursleden & vrijwilligers  
Plaats (Waar?): secretariaat, evenementen, surfscholen, surfcamps, bedrijven 
Kostprijs (Onkosten voor stichting?):telefoonkosten / reiskosten / Internet  
Promotie (Aankondiging): op www.soulsurfers.org  en Social Media publiceren welke speciale 
acties er worden ondernomen om fondsen te werven 
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Sportieve doelstelling Relaties met surf gerelateerde merken opbouwen of uitbreiden 
Actieplan januari – december 2018 
Doelgroep (Voor wie?): marketing managers surf gerelateerde merken  
Product (Wat en hoe?): samenwerkingsovereenkomst 
Periode (Wanneer?): januari 2008 – februari 2009 
Personeel (Door wie?): bestuursleden & vrijwilligers  
Plaats (Waar?): Secretariaat 
Kostprijs (Onkosten voor stichting?):telefoonkosten / reiskosten / Internet / verblijfskosten  
Promotie (Aankondiging): op www.soulsurfers.org  en Social Media publiceren welke relaties en 
samenwerkingsovereenkomsten tot stand zijn gekomen 
 
Sportieve doelstelling www.soulsurfers.org vernieuwen en Social Media beheren en up-to-date 
Actieplan januari – december 2018 
Doelgroep (Voor wie?): ANBI, Geef.nl, geïnteresseerde surfers, zeeliefhebbers, 
samenwerkingspartners 
Product (Wat en hoe?): voorlichting  
Periode (Wanneer?): januari – december 2018 
Personeel (Door wie?): bestuursleden & vrijwilligers  
Plaats (Waar?): Secretariaat 
Kostprijs (Onkosten voor stichting?): 1000 euro  
Promotie (Aankondiging): Social Media  
 
Sportieve doelstelling Organiseren van activiteiten ten behoeve van fondsenwerving en 
draagvlakverbreding: Plastic Desert Den Haag  
Actieplan mei - september 2018  
Doelgroep (Voor wie?): Alle leeftijden  
Product (Wat en hoe?): Aansluiting bij strandevenement met ge-upcycelde tassenlijn van D-Surf 
it!  
Periode (Wanneer?): mei – september 2018 
Personeel (Door wie?): bestuursleden & vrijwilligers  
Plaats (Waar?): Den Haag / Scheveningen  
Kostprijs (Onkosten voor stichting?): Reiskosten, vrijwilligersvergoeding 
Promotie (Aankondiging): op www.soulsurfers.org  en Social Media publiceren welke speciale 
acties er worden ondernomen om fondsen te werven en draagvlak te verbreden 
 
 
Sportieve doelstelling mogelijkheden van samenwerkingen benutten met surf gerelateerde 
organisaties zoals de HSA, Surfrider Foundation, Surfers for Surfers, surfholland.nl, 
surfnieuws.com etc.  
Actieplan januari  – december 2018 
Doelgroep (Voor wie?): Surf geretaleerde bedrijven, instellingen en initiatieven 
Product (Wat en hoe?): samenwerkingsovereenkomsten  
Periode (Wanneer?): januari – december 2018  
Personeel (Door wie?): bestuursleden & vrijwilligers  
Plaats (Waar?): secretariaat 
Kostprijs (Onkosten voor stichting?): telefoonkosten / Internet 
Promotie (Aankondiging): op www.soulsurfers.org  en Social Media publiceren welke 
samenwerkingen tot stand zijn gekomen 
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5 Voorgenomen bestedingen 
 

Overzicht van de voorgenomen bestedingen 2018 
    

Vrijwilligersvergoedingen € 1.000,00 
Donaties diverse projecten € 1.000,00 
Kosten Website € 1.000,00 

Kosten domeinnaam € 100,00 

Kosten bankrekeningen € 150,00 

    

Totaal € 3.250,00 

   
Toelichting op het overzicht van de voorgenomen bestedingen: 
 

 In Den Haag komt elke week een groep bewoners bij elkaar, geleid door een vrijwillige 
coördinator. Deze coördinator ontvangt samen met de voorzitter van de stichting samen 
gemiddeld 1000 euro aan vrijwilligersvergoeding.  
 
Daarnaast is Stichting Soul Surfers Foundation van plan een project te ondersteunen met een 
donatie van 1000 euro.  
 
Ook is het nodig om een nieuwe goed werkende website te publiceren. Gezien de beperkte kennis 
van de vrijwilligers op het gebied van het bouwen van websites zal hiervoor ondersteuning 
gevraagd worden van een webbouwer.    
 
Soul Surfers Foundation heeft een aantal domeinnamen die bijdragen aan de bekendheid. Hiervoor 
is 100 euro begroot.  
 
Stichting Soul Surfers heeft natuurlijk ook een bankrekening. De lopende kosten daarvan worden 
geschat op 150 euro. Vandaar dat deze ook zijn meegenomen in de voorgenomen bestedingen. 
Stichting Soul Surfers Foundation beheer haar liquide middelen op deze bankrekening.  
 
Vanwege de vacante posities in het bestuur heeft de voorzitter een tijdelijke adviseur in de vorm 
van een accountant die op aanvraag als penningmeester optreed op het moment dat er 
investeringen moeten worden gedaan of er een projectaanvraag komt.  
 


