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1. Inleiding
Stichting voor tienerMoeders is er voor alle tienerouders
Onder tienerouders wordt iedereen verstaan die voor haar/zijn 20ste jaar moeder/vader
1
werd. Ook wanneer zij nu ouder zijn, maar nog hulp kunnen gebruiken. Zo bereiken we
niet alleen de huidige jonge ouders, maar ook de ervaren jonge ouders. Ook meiden die
tiener en zwanger zijn, maar nog niet bevallen van een kind, helpen we graag verder.

Uitdagingen en doelstellingen
De uitdagingen voor de stichting voor tienerMoeders zijn de komende periode het
vinden van sponsoren, landelijke bekendheid creëren, bekendheid onder
tienermoeders creëren en financiële middelen werven. Deze activiteiten zijn
noodzakelijk wil de stichting haar doelstellingen kunnen verwezenlijken. Dit
beleidsplan maakt duidelijk hoe het bestuur naar de toekomst kijkt en welke
activiteiten het ontplooit om de doelstellingen te behalen.

Stichting voor tienerMoeders biedt:
1. Begeleiding naar opleiding en/of werk- leerplek
2. Contact met lotgenoten
3. Een positiever beeld creëren over tienermoeders

2. Ontstaan
Emma van den Brand, bestuurder Stichting voor tienerMoeders, was zelf 15 toen zij
moeder werd. Zij heeft gemerkt wat het belang is van kansen krijgen op het gebied van
opleiding en werkervaring. Deze kansen wil zij andere tienermoeders ook bieden.
Daarnaast heeft zij een aantal dingen gemist of als vervelend ervaren tijdens haar
tienermoederschap, zo had zij zelf geen contact met andere tienermoeders en vond zij
de reacties van de buitenwereld vervelend. De Stichting voor tienerMoeders maakt zich
hard voor contact met andere tienermoeders en een positief beeld over tienermoeders.
In 2016 schreef Emma een boek met haar persoonlijke ervaringen: tienerMoeder van
Zoë. Dit boek is uitgegeven voor tienermoeders om hen daarmee steun te bieden en
voor iedereen die geïnteresseerd is in het leven van een tienermoeder om zo te zorgen
dat er meer begrip komt.
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Waar tienermoeder wordt genoemd in dit beleidsplan, wordt ook tienervader bedoeld.
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3. Missie, visie & doelstellingen
Missie
Stichting voor tienerMoeders heeft als missie tienermoeders samen te brengen en hen
te helpen een toekomst op te bouwen. Het uitgangspunt van Stichting voor
tienerMoeders is de ontwikkeling van de tienermoeders.

tienerMoeders verdienen het dubbel en dwars om positief in beeld te zijn. Stichting
voor tienerMoeders wil graag een positieve lading aan het woord tienerMoeders
geven. Deze jonge moeders zijn namelijk tienerMoeders met de hoofdletter M van
Moeders.

Visie
Stichting voor tienerMoeders wil alle tienermoeders in Nederland bereiken en
samenbrengen en een toekomst bieden waarnaar ze uitkijken.

Doelstellingen
Stichting voor tienerMoeders stelt de volgende doelen:
1. Begeleiding naar opleiding en/of werk- leerplek
Begeleiding van tienermoeders naar opleiding en/of werkTienermoeders hebben, vaker dan gemiddeld, geen startkwalificatie.

leerplek.

2. Contact lotgenoten
Via verschillende kanalen en evenementen maakt stichting Stichting voor
tienerMoeders het voor de tienermoeders mogelijk om in contact te komen met
andere tienermoeders.
3. Positiever beeld creëren over tienermoeders
Verschillende media zetten tienermoeders in een negatief daglicht. Juist terwijl
deze jonge moeders vaak hulp kunnen gebruiken. Door open te zijn over de
belevingswereld van tienermoeders en positieve ervaringen te belichten willen
we een positiever beeld creëren over tienermoeders.

Planning 3 jaar
2016 stond in het teken van het boek uitgeven en dit onder de aandacht brengen bij de
tienermoeders en instanties.
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2017 staat in het teken van:
1. Problemen analyseren van tienermoeders die de Facebook pagina volgen.
2. Dé eerste landelijke Dag voor tienerMoeders organiseren (t/m 28 jaar) i.s.m.
sponsoren. Alle deelnemende tienermoeders ontvangen het boek tienermoeder
van Zoë gratis.
3. Het inventariseren hoe werk en tienermoeders samen kunnen komen.
4. Contacten leggen met betrokken organisaties. Problemen en samenwerkingen
inventariseren via gemeentes. Beschikbaarheid werkgeverspools inventariseren.
5. Voorlichting geven over onderwerpen rondom tienermoederschap.
6. Samenwerkingsmogelijkheden ontdekken.
2018
1.
2.
3.
4.
5.

Bekendheid creëren bij verloskundigenpraktijken en kraamhulp organisaties.
Programma voor tienermoeders uitdenken en ontwikkelen.
Samenwerking aangaan met 2 gemeenten.
De landelijke Dag voor tienerMoeders opnieuw organiseren.
10 tienermoeders begeleiden naar opleiding/werk.

2019
1. Vrijwilligers werven voor begeleiding van het programma.
2. Samenwerking aangaan met 5 gemeenten.
3. 25 tienermoeders begeleid naar opleiding/werk.

4. Werkzaamheden
Om de doelen te bereiken richt Stichting voor tienerMoeders zich op de volgende
werkzaamheden:
ü Tienermoeders van informatie en voorlichting voorzien. Dit gebeurt via blogs op
de site en posts op social media.
ü Begeleiden van tienermoeders bij het maken van opleidingskeuze.
ü Begeleiden van tienermoeders bij het vinden van werk.
ü Beheren tienermoeder whatsapp groep, zodat tienermoeders met elkaar in
contact kunnen komen.
ü Deelnemen aan evenementen en congressen die gerelateerd zijn aan
tienermoederschap.
ü Mogelijk maken dat tienermoeders elkaar ontmoeten door het organiseren van
dagen/avonden.
ü Donateurs werven.
ü De Dag voor tienerMoeders vormgeven en samenwerkingsverbanden aangaan.
ü Een tienerMoeder van het jaar bekronen.
ü Ontwikkelen toolkit voor tienermoeders.
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ü Samenwerken met andere stichtingen, organisaties en bedrijven die raakvlakken
hebben met Stichting voor tienerMoeders.
ü Benaderen lokale en landelijke media.

5. Kosten
In onderstaand overzicht zijn de noodzakelijke kosten opgenomen om de stichting in
stand te houden. Daarnaast is de Dag voor tienerMoeders genoemd. De begrootte
kosten voor deze dag zijn incl. alle prijzen die worden gegeven aan de tienerMoeder
van het Jaar, de nummer 2 en 3. Deze dag kan alleen voortgang vinden indien er
voldoende inkomsten uit donaties en sponsoren gegenereerd zijn. Als dit niet het geval
is, vervalt deze dag.
Globale indicatie Jaarlijkse kosten
Waarvoor?
Advertising

totaal
1.000

URL’s & hosting

200

Bankkosten

100

Accountantskosten

500

Website aanpassingen

500

Bedankje vrijwilligers

500

Onkosten (telefoonkosten/office/afschrijving apparaten/meetings etc)

1.500

Reiskosten

300

Eenmalige kosten oprichting

500

Dag voor tienerMoeders

17.000

Totale kosten Dag voor tienermoeders

22.100

6. Werven van geld
Stichting voor tienerMoeders ontvangt graag geld door sponsoring, donaties, filantropie
en subsidies. Alle vormen van werving van aanvullende middelen zijn welkom. De
stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten. De
stichting is afhankelijk van bijdragen van anderen.
De werving van geld gebeurt op verschillende manieren:
ü Benaderen van relaties, zowel privé als zakelijk.
ü Benaderen van samenwerkingspartners.
ü Mogelijke sponsoren Dag voor tienerMoeders benaderen en sponsorpakketten
voorleggen.
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ü Werven van subsidies en fondsen door na te gaan wat de mogelijkheden zijn en
het indienen van aanvragen.
ü Deelnemen aan netwerkmeetings die raakvlakken hebben met tienermoeders of
goede doelen.
ü Presentaties geven over ervaring als tienermoeder.
ü Regionale en landelijke media benaderen om steun te krijgen.
De middelen die worden ingezet zijn flyers, e-mails, social media en vermelding van de
mogelijkheden op de site.

Soorten bijdragen
Sponsoring
Sponsoring geschiedt op basis van een een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt
voor beide partijen, waarbij de ene partij (de sponsor) een persoon, instelling of
evenement financieel en/of materieel ondersteunt en waarbij de andere partij (de
gesponsorde) een nauw omschreven evenwaardige tegenprestatie biedt die de sponsor
helpt bij het realiseren van diens doelstellingen. Het gaat om: een zakelijke
overeenkomst (sponsorcontract), prestatie en evenwaardige tegenprestatie,
tweerichtingsverkeer.
Donaties
Bij donaties is sprake van eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een
goed gevoel.
Filantropie
Bij filantropie is sprake van een vrijwillige private bijdragen (in de vorm van tijd, geld,
goederen) aan publieke doelen met de intentie primair het algemeen belang te
bevorderen. De vrijwilliger is hier een voorbeeld van.
Subsidies
Subsidies zijn financiële bijdragen van de overheid, vaak bedoeld voor het mogelijk
maken of in stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde
voorwaarden.

7. Beheer en besteding vermogen
Stichting voor tienerMoeders voert een administratie. Uit deze administratie moet
blijken:
ü Welke bedragen er per bestuurder aan onkostenvergoeding zijn betaald.
ü Welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de
instelling.
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ü Wat de aard en omvang is van de andere kosten die zijn uitgegeven.
ü Wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen is.
Het bestuur van Stichting voor tienerMoeders zet zich vrijwillig in en ontvangt geen
beloning anders dan een niet-bovenmatige onkostenvergoeding en vacatiegeld. Alleen
het bestuur kan naast de functie als bestuurder andere werkzaamheden verrichten als
werknemer. Hiertoe dient in dat geval een werknemersovereenkomst te worden
opgesteld.
Naast het bestuur zijn er vrijwilligers die zich inzetten voor de Stichting voor
tienerMoeders. Deze vrijwilligers doen dit geheel vrijwillig en ontvangen hiervoor geen
vergoeding.
De gelden die Stichting voor tienerMoeders ontvangt, worden aangewend ten behoeve
van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting voor tienerMoeders.
De overheadkosten van de Stichting voor tienerMoeders zijn vrij laag, zodat de
ontvangen gelden vrijwel geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteedt.
Stichting voor tienerMoeders beheert bankrekeningnummer NL91RABO0321167260.
Bij het vaststellen van de jaarlijkse begroting behoeft het bestuur voorafgaande
goedkeuring van de Raad van Toezicht. Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1
januari tot 31 december) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit
worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de
jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar
opgesteld.
Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels
een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een
overzicht hiervan gepubliceerd op de website.
Als de Stichting voor tienerMoeders wordt opgeheven is zij verplicht om uit de statuten
en vanuit regelgeving aan te geven aan welk doel, dat een algemeen belang dient, het
batig saldo wordt besteed. Het doel zal in overleg met het bestuur worden bepaald.
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8. Het bestuur
De stichting bestaat uit een bestuurder en een Raad van Toezicht:
Bestuurder:
Raad van Toezicht leden:

Emma Cornelia van den Brand
Henk Rudi de Groot
Yvonne Torres García Karman
Jacob Johannes Pieter Bakelaar

Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn
eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten
opzichte van donateurs en begunstigden. Om de onafhankelijkheid van de Stichting te
waarborgen is een Raad van Toezicht ingesteld. De Raad van Toezicht heeft tot taak
het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken
in de Stichting voor tienerMoeders. De Raad van Toezicht staat het bestuur gevraagd en
ongevraagd met raad ter zijde. De leden van de Raad van Toezicht kunnen geen deel
uitmaken van het bestuur. Ook behoeft het bestuur voorafgaande goedkeuring van de
Raad van Toezicht voor het vaststellen van het actuele beleidsplan.
De Raad van Toezicht vergadert ten minste tweemaal per jaar. Daarnaast brengt het
bestuur de Raad van Toezicht op de hoogte van de ontwikkelingen.
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