STICHTING SUPPORT LIFE
Local Initiatives For Everyone
Beleidsplan 2018-2020
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1. Inleiding
Stichting Support LIFE, (Local Initiatives for Everyone), is in 2018 opgericht op initiatief van
Geert van den Berg, eigenaar van De Berg Investments BV en ondernemer sinds 1994. Hij is
al sinds 2007 actief met goede doelen, diep geraakt door het vele geweld en misbruik van
kinderen.
Om zoveel mogelijk weerstand tegen het schenken aan goede doelen weg te nemen, zodat
per saldo meer geld direct op de gewenste plek terecht komt, heeft hij ervoor gekozen alle
overheadkosten voor zijn rekening te nemen en deze opzet onder te brengen in Stichting
LIFE support.
Daarnaast, om zoveel mogelijk “tussenschakels” weg te nemen en zodoende te besparen op
overheadkosten, is gekozen voor directe hulp aan zgn. Local Heroes, lokaal betrokken en
gepassioneerde initiatiefnemers.
Via lokale netwerken worden de Local Heroes zorgvuldig gescreend en geselecteerd. Vanuit
deze selectie kan men zelf bepalen wel initiatief het meest aanspreekt en men zou willen
ondersteunen.
Het verschil:
• Stichting Support LIFE heeft géén winstoogmerk (ANBI)
• Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen
• Aan en door de stichting worden geen overheadkosten in rekening gebracht
• Elke Euro komt 100% terecht bij het door henzelf gekozen initiatief
• Men bepaalt zelf aan wie en hoeveel direct wilt schenken
Stichting Support LIFE is gevestigd aan de Apollolaan 171 (1077 AS) te Amsterdam.
Dit beleidsplan heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, 2018-2020.
2. Het doel van de instelling
Missie:
Stichting Support LIFE (Local Initiatives for Everyone) steunt de projecten van
initiatiefnemers die zich richten op hulpbehoevende of kansarme kinderen (gezinnen) in
binnen- en buitenland. We willen een wezenlijk verschil maken in het leven van kinderen die
geen stabiele thuissituatie hebben en zoveel mogelijk bijdragen aan het creëren van een
veilige omgeving voor hen.
Stichting Support LIFE richt zich voornamelijk op hulpbehoevende of kansarme kinderen.
Samen met haar donateurs probeert Support LIFE zo veel mogelijk kinderen in binnen- en
buitenland op adequate wijze te helpen.
De projecten die Support LIFE steunt hebben een overzichtelijke omvang en worden geleid
door mensen met passie en lokale betrokkenheid, Local Heroes.
Stichting Support LIFE heeft geen winstoogmerk. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die
geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. De overheadkosten en eventueel
gemaakte onkosten van het bestuur worden volledig gedekt door de initiatiefnemer van
Stichting Support LIFE, Geert van den Berg, De Berg Investments BV. Op deze manier komt
100% van elke gedoneerde euro 100% terecht bij het gekozen initiatief!
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Visie:
Elk kind en elke jongere heeft het recht op te groeien in een veilige omgeving. Kinderen en
jongeren moeten beschermd worden tegen geweld, mishandeling uitbuiting en discriminatie.
3. Werkzaamheden van de instelling
Stichting Support LIFE kiest zelf haar doelen/projecten uit. Het betreft relatief onbekende
doelen die vaak niet de steun ontvangen van het grote publiek. Doelen die door
gepassioneerde lokale mensen, in onze ogen Local Heroes, worden geleid, waarbij wij als
stichting een verschil kunnen maken.
De projecten moeten aan strenge criteria voldoen voordat ze door ons gesteund worden.
Onze criteria zijn:
1. Het project helpt hulpbehoevende of kansarme kinderen;
2. Het project is de opstartfase voorbij;
3. De organisatie heeft een overzichtelijke omvang;
4. Het project wordt geleid door lokale mensen, Local Heroes;
5. Het doel van het project is helder omschreven;
6. Het project wordt ook lokaal gesteund;
7. De continuïteit van het project is gewaarborgd;
8. Middelen worden aantoonbaar efficiënt gebruikt.
De donateurs zullen jaarlijks updates ontvangen van de ontwikkelingen van de doelen door
middel van nieuwsbrieven. Deze worden ook altijd op de website vermeld.
4. Organisatiestructuur
Stichting Support LIFE heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het
vermogen en is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid.
Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering.
Het bestuur bestaat uit 3 personen:
•
•
•

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Geert van den Berg
Otto Kamsteeg
Roxanne Fadel

Bij Stichting Support LIFE is een Project Manager Charity werkzaam. De vergoeding die
hiervoor wordt ontvangen wordt door de initiatiefnemer zelf betaald en drukt niet op de
begroting van Support LIFE.
5. Wijze van werving van gelden
Stichting Support LIFE ontvangt haar inkomsten door middel van giften/schenkingen. Deze
giften/schenkingen worden gegeven door bijdrage van derden hoofdzakelijk particulieren en
bedrijven.
Stichting Support LIFE maakt geen onkosten. Alle gedoneerde fondsen komen 100% ten
goede aan de door Stichting Support LIFE gesteunde doelen en projecten.
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6. Vermogensbeheer
Het vermogen van Stichting Support LIFE is vrij beschikbaar op een rekening courant c.q. een
spaarrekening die direct opneembaar is.
7. Bijlagen
- Statuten
- Uitreksel Kamer van Koophandel
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