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Inleiding
Stichting Gepest-Worden Nederland is een stichting voor het helpen van jongeren met
een pest-probleem. De focus van de stichting ligt op het helpen en adviseren van
jongeren op het moment dat zij gepest worden. Daarnaast komt daar komend jaar het
goed voorlichten van jongeren bij, om op die manier realisatie bij jongeren te kweken.

Termijn van een beleidsplan
Het beleidsplan is geldig voor het jaar 2018 en 2019, in december 2019 wordt het plan
geëvalueerd. Bij tevredenheid van het beleidsplan zullen we deze met een termijn van 2
jaar verlengen. Indien noodzakelijk zullen we voor verlenging de nodige wijzigingen
aanbrengen.

Missie, visie en strategie
Stichting Gepest-Worden Nederland streeft naar een pestvrij Nederland. Dit willen we
bereiken door jongeren te helpen en adviseren en actie te ondernemen indien dit
noodzakelijk wordt geacht. Daarnaast willen we jongeren (waar eventueel pesters tussen
zitten) laten realiseren dat pesten kan kwetsen en tot extreme waanideeën kan leiden.
Hiermee hopen we te bereiken dat jongeren inzien dat pesten niet normaal is en niet kan
of mag. Om op die manier er voor te zorgen dat jongeren gaan beseffen dat, indien ze
pesten, ze daarmee moeten stoppen.

Doelstelling
Jongeren een plaats bieden om over hun verhaal te praten, waar ze gelijk advies kunnen
krijgen hoe ze er het beste mee kunnen omgaan. En indien noodzakelijk de jongeren zelf
hulp bieden door bijvoorbeeld in contact te treden met scholen en/of andere hulpdiensten
zoals de politie. Jongeren voorlichting geven over de gevolgen van pestgedrag.

Strategie
We zorgen er iedere werkdag en in het weekend voor dat er vertrouwenspersonen in de
chat, op social media en achter de telefoon zitten zodat we de jongeren te woord kunnen
staan. We willen scholen gaan benaderen om te bekijken of ze geïnteresseerd zijn in een
voorlichting voor jongeren. Op deze wijze proberen we zoveel mogelijk scholen aan te
laten sluiten om zo een grote doelgroep te bereiken met onze boodschap.

Huidige situatie
Het afgelopen jaar is de hoeveelheid vrijwilligers lichtelijk afgenomen. Wel hebben we het
afgelopen jaar veel jongeren kunnen helpen met het personeel wat we ter beschikking
hadden, waarmee we ons hoofddoel toch hebben gehaald. Het realiseren van meer
presentaties op scholen is helaas niet gelukt door een tekort aan personeel, daarom gaan
we komend jaar alles op alles zetten om dit alsnog te realiseren.

Activiteiten van de organisatie
De stichting wil de komende periode extra vrijwilligers gaan werven zodat we nog meer
jongeren op een dag kunnen helpen. Op dit moment hebben we onze beperkingen omdat
we niet met meerdere jongeren tegelijk in gesprek kunnen zijn.
Het hoofddoel van de stichting zal ook komend jaar weer centraal staan, namelijk het
helpen van jongeren met een pest-probleem.
We hopen aankomend jaar ook een toename in presentaties op scholen, zodat we onze
boodschap duidelijk naar buiten kunnen brengen en jongeren kunnen informeren over
waar ze terecht kunnen met hun situatie.

Organisatie
De stichting, Stichting Gepest-Worden Nederland, is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Eindhoven onder KvK-nummer 56698461 en RSIN-nummer 852270409.
De stichting is vrijgesteld van BTW, en heeft hierom dan ook geen BTW nummer. De
stichting is nog niet in het bezit van een ANBI-status, deze wordt wel komend jaar
aangevraagd. De organisatie en het bestuur is telefonisch bereikbaar via 088-2340424 of
per e-mail via bestuur@sgpw.nl.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 3 personen welke zich onbezoldigd inzetten voor de stichting. Het
bestuur bestaat uit de volgende natuurlijke personen:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

dhr. M. Matheeuwsen
dhr. W.A.C. Woudts
mevr. J.L.R.M. Nooijen

Werknemers
De stichting werkt volledig met vrijwilligers, welke zich belangeloos inzetten voor de
stichting.

Financiën
Er is extra geld nodig om weer op grote schaal marketingactiviteiten te kunnen
organiseren, om Stichting Gepest-Worden Nederland weer op de hoge bekendheid te
krijgen. Ook kan extra geld gebruikt worden ten behoeve van de aanschaf van nieuw
presentatiemateriaal.

Het werven van gelden
Donaties worden verkregen via een 0900-nummer, iDEAL, PayPal en automatisch
incasso, deze opties staan ook vermeld op de website. Daarnaast kunnen initiatieven van
jongeren ook aangemeld worden bij de stichting om geld in te zamelen voor de stichting.

Beheer en besteding van het vermogen
Het beheer van het vermogen geschiedt door het bestuur, waarbij de Penningmeester
toeziet op een eerlijk gebruik van het vermogen. De stichting bouwt vermogen op uit
donaties, welke na verloop van tijd of direct worden ingezet ten behoeve van diensten of
materialen die de stichting nodig heeft. Denk hierbij aan de website en
presentatiemateriaal. Daarnaast wordt een gedeelte van het vermogen gereserveerd
voor het realiseren van een teamuitje als blijk van waardering van de vrijwilligers.

