Beleidsplan 2017
1. Inleiding
Stichting Share Network werd gesticht uit de passie die de oprichters diep in hun hart meenamen
voor slachtoffers van mensenhandel en moderne slavernij. Met de stichting willen zij meer
bewustzijn creëren voor de oorzaken en de slachtoffers van mensenhandel bij een publiek dat
over het algemeen niet op de hoogte is van de enorme omvang van het probleem.
De reden waarom wij zo hard werken aan het vergroten van bewustzijn over mensenhandel, is
omdat het delen van kennis de eerste stap is van het voorkomen dat er nog meer mensen
slachtoffers worden. Maar ook de algemene feiten over mensenhandel vereisen meer aandacht bij
beleidsmakers. Bijvoorbeeld, het feit dat er meer slaven dan ooit tevoren zijn in de wereld, is niet
bekend bij de meeste van de mensen. Mensenhandel is bovendien de snelst groeiende criminele
industrie. Ook het feit dat 80% van de slachtoffers van mensenhandel vrouwen en kinderen zijn
is onbekend bij de meesten. Het verhogen van het bewustzijn zal ons dus helpen om zorg op
maat te bieden aan de slachtoffers, het creëren van een sterk en adequaat veiligheidsbeleid en zal
bijdragen aan de proactieve houding van onze samenleving ten aanzien van de uitroeiing van
mensenhandel.
Stichting Share Network zal gericht zijn op het tegengaan van de verschrikkingen van moderne
slavernij en mensenhandel door middel van het organiseren van artistieke evenementen en
workshops in samenwerking met kunstenaars. Om bewustzijn op deze laagdrempelige wijze te
creëren, hopen we snel op meer empathie. Bovendien zullen meer mensen gemotiveerd zijn om
op te treden.
Stichting Share Network zal regelmatig workshops en optredens organiseren. Wij zijn van
mening dat kunst de perfecte preventieve strategie is, gezien het feit dat kunst een taal is die
iedereen spreekt. Kunst is bovendien een creatieve manier om op een speelse manier feiten en
waargebeurde verhalen te kunnen vertellen.
In het onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting Share Network het actuele beleid
vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 oktober 2016 Het
beleidsplan zal aangepast worden indien nodig.
2.

Strategie

2.1. Kernprincipes van de instelling
De doelstelling van Share Network is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt.
1.
2.
3.

De stichting heeft de volgende doelstellingen:
het verdrijven van moderne slavernij uit de maatschappij;
het creëren van bewustzijn bij mensen, organisaties, instellingen en ondernemingen over
het bestaan van moderne slavernij en de problematiek mensenhandel, alles in de meest
ruime zin van het woord;

4.

het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Met haar doelstelling beoogt de
instelling het algemeen belang te dienen.

2.2. Visie
Mensenhandel komt niet alleen in ontwikkelingslanden voor maar overal. Samen met ons
internationale team en ons netwerk hebben wij als doel om waargebeurde verhalen te delen en
stem te geven aan slachtoffers van mensenhandel.Â Centraal in onze aanpak staat het stimuleren
van ons publiek om op lokaal vlak mensenhandel tegen te gaan. Stichting Share Network wil
bovendien op internationaal vlak voorstellingen en workshops geven om mensenhandel te
voorkomen. De workshops worden voornamelijk aan voormalig slachtoffers van mensenhandel
gegeven. Als stichting vinden we het belangrijk een transparante boekhouding te hebben. Op
deze manier kan de donateur zien hoe de stichting haar middelen inzet.
2.3. Missie
Door het delen van waargebeurde verhalen via uitvoerende kunst creëren wij bewustzijn inzake
mensenhandel, maar vertellen zo ook over het effectief en succesvol werk dat stichtingen met
dezelfde doelstellingen hebben verricht. Tevens werkt de stichting met lokale en internationale
organisaties samen. Door de wisselwerking met zowel lokale als internationale stichtingen, die
dezelfde doelstellingen hebben, hopen we ons publiek een praktische en directe mogelijkheid te
geven om een bijdrage te kunnen leveren aan het bestrijden van mensenhandel. Door onze
voorstellingen geven wij onze samenwerkingspartners een platform om een groter publiek te
bereiken. De lokale stichting is onderdeel van onze voorstelling en deelt met het publiek waar zij
voor staat en op welke wijze zij slachtoffers van mensenhandel ondersteunt. Wij geloven dat wij
samen sterker zijn en door het vergroten van ons netwerk leren wij van elkaar en versterken we
elkaar. Wij leveren ook een bijdrage aan politieke en publieke debattenÂ en discussies,
waardoor het werk van de organisatie in verschillende doelgroepen meer bekendheid zal krijgen.
Een groot onderdeel van onze stichting is het geven van workshops op scholen en aan voormalig
slachtoffers van mensenhandel. Het grootste deel van slachtoffers van mensenhandel zijn
vrouwen en kinderen. Onze eerste workshops is daarom ook dansles aan voormalig slachtoffers
mensenhandel.Â Het is ook van groot belang dat kinderen en hun ouders signalen van
mensenhandel kunnen oppikken met als resultaat dat we samen voorkomen dat er meer kinderen
slachtoffers van mensenhandel worden.
Onze primaire partners
•
•
•
•
•

Raise Your Voice e.V.
Stichting the Next Stage Foundation
Delightful Images
Runaway Girl inc.
GM Design

Afwezigheid winstoogmerk
Share Network heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 en uit de feitelijke
werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het
feit dat de instelling de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar
doelstelling.
Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 15 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten
behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling
heeft.
3. Beleid
Te verrichten werkzaamheden van de stichting
Stichting Share Network verricht de volgende werkzaamheden.
1.

het (doen) produceren van artistiek hoogwaardige interculturele voorstellingen zowel met
slachtoffers van mensenhandel als met (professionele) (internationale) artiesten;
2. het (doen) geven en verzorgen van lezingen, trainingen, workshops en/of opleidingen aan
zowel slachtoffers van mensenhandel als scholen, buurtgemeenschappen en bezoekers
van onze voorstellingen;
3. het deelnemen in en het samenwerken met (lokale) organisaties die een soortgelijk doel
nastreven;
4. het (doen) organiseren van evenementen, activiteiten, reizen en/of bijeenkomsten;
5. het (doen) realiseren van een platform om moderne slavernij en mensenhandel
bespreekbaar te maken;
6. het doen van onderzoeken en het verzamelen en verstrekken van
informatie;
•

het zowel nationaal als internationaal doen of laten verrichten van al datgene wat naar het
oordeel van het bestuur noodzakelijk, nuttig en/ofgewenst is;
•
het beschikbaar stellen van middelen om bovengemelde doelstellingente realiseren;
•
het werven van fondsen, accepteren van giften en het aanwenden van dergelijke fondsen
en giften voor de bovenomschreven activiteiten;
•
het voeren van overleg en het samenwerken met organisaties die de bovenomschreven
activiteiten steunen;
•
het opmaken en verspreiden van promotiemateriaal;
•
het onderhouden van een website.
Doordat de werkzaamheden van Stichting Share Network mensen laat weten van de schrijnende
problematiek die schuilgaat achter mensenhandel en hen aan te moedigen bij haar evenementen
om deel te nemen aan acties tegen moderne slavernij, draagt de stichting bij aan de realisatie van
de doelstelling zoals vermeld in artikel 2 van de statuten. De Stichting doet dit ook doormiddel
van het geven aan Workshops aan voormalig slachtoffers.

Werving en beheer van gelden
Stichting Share Network werft gelden ten behoeven van de doelstelling door middel van de
volgende wervingsactiviteiten.
1.
2.
3.

het werven van donaties;
het aanmoedigen van schenkingen;
Het aanmoedigen verkrijgingen krachtens erfrecht, waarbij in geval van erfgenaam schap
dat uitsluitend kan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
4. het werven van subsidies;
5. het werven van bijdragen van derden;
6. het werven van andere inkomsten.
Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats. Een penningmeester en externe
boekhouder c.q. accountant zullen per kwartaal en jaarlijks de boekhouding controleren. De
instelling streeft ernaar om de beheerkosten niet meer te laten bedragen dan 1,5% van de
bestedingen. Stichting Share Network heeft als doel gesteld 15.000 euro te werven in haar eerste
jaar. Aan administratieondersteuning en de kosten voor bankzaken, streeft Share Network om
niet meer dan 2,0% van de bestedingen uit te geven.
Vermogen van de instelling
Stichting Share Network houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling.
Bestedingsbeleid
De instelling besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende
projecten.
Tijdens onze eerste fase in 2016 en (begin) 2017 zullen wij ons vooral richten op
samenwerkingsprojecten met andere organisaties. Hieronder volgen een paar voorbeelden van de
projecten die wij zullen (co-)organiseren.
Op 5 november 2016 zal Stichting Share Network in samenwerking met de Belgische Stichting
Cherut een benefietconcert organiseren onder de naam Wings. Stichting Cherut beheert een
community center in Antwerpen waar onder andere slachtoffers van mensenhandel worden
opgevangen in een crisiscentrum. Stichting Cherut wil graag dat de mensen in de buurt bekender
worden met haar werk en daardoor ook mogelijk een actieve bijdrage kunnen gaan leveren. Om
dit mogelijk te maken, zal Stichting Share Network helpen met de organisatie van dit
benefietconcert. Alle opbrengsten zullen worden besteed aan het uitbreiden van de crisisopvang
voor slachtoffers van mensenhandel. We zullen tevens gebruik maken van de bestaande
infrastructuur om in Nederland niet opnieuw het wiel te hoeven uitvinden. Door deze
samenwerking kunnen we sneller toewerken naar een solide basis om in Nederland te opereren.

Later in 2017 staan ook een optreden en workshop gepland tijdens het jaarlijkse Filia Conferentie
in London, Engeland. Ook is Stichting Share Network van plan om een eigen voorstelling in
elkaar te zetten, meer te netwerken en meer partners te werven met als doel een groter platform
te creëren. Wij willen ook bijdragen leveren aan politieke en publieke debatten en discussies,
waardoor het werk van de organisatie in verschillende doelgroepen meer bekendheid zal krijgen.
Overige
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 4 van de statuten voor de
door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen vacatiegeld nog andere beloningen
dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun uitvoerende werkzaamheden.
Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed
(reiskosten bijvoorbeeld), mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen betaalde personeel in
dienst. In het geval dat een of meerdere stagiaires of vrijwilligers werk verrichten voor Share
Network, zullen zij geen beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.
Beschrijving administratieve organisatie
De penningmeester zal verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van de financiën en
administratie. Alle overige administratie wordt gevoerd door de voorzitter van de instelling.
De jaarrekening van de instelling wordt opgesteld doorÂ de accountant Hans Houweling.
Publicatieplicht
Share Network voldoet aan haar publicatieplicht door middel van het publiceren van haar
beleidsplan op haar website www.Share-network.org.

