Beleidsplan Fonds Perpectief 2018-2022
Inleiding
Fonds Perspectief is voortgekomen uit de voormalige Stichting steun aan het Studiehuis. De
opbrengst van de verkoop van het pand van deze stichting is de basis voor het Fonds Perspectief.
Het bestuur van het Fonds legt in dit beleidsplan uit aan wat voor soort projecten dit geld besteed
kan worden.
Visie:
Wij denken dat mensen die behoren tot een achterstandsgroep, door Educatie & Vorming,
zelfredzaam kunnen worden en hierdoor beter gaan participeren in de maatschappij. Wij streven
naar oplossingen waardoor deze mensen een beter toekomstperspectief krijgen. We willen met ons
beschikbare budget een daadwerkelijk verschil maken.

Participatie en emancipatie van mensen in een achterstandssituatie
Participatie betekent letterlijk deelname, in dit geval deelname aan de samenleving. Emancipatie is
het streven naar een volwaardige plaats in de samenleving vanuit een achtergestelde positie. Dit kan
via gelijkgerechtigdheid, zelfstandigheid of de formele toekenning van gelijke rechten, gelijkstelling
voor de wet. Participatie kan niet zonder emancipatie. Het bestuur is ervan overtuigd dat mensen
vanuit een achtergestelde positie, door educatie &vorming, zelfredzaam worden en hierdoor hun
positie in de maatschappij kunnen verbeteren en een beter toekomstperspectief krijgen.
In deze tijd waarin participatie het sleutelwoord is zien we dat er veel groepen mensen zijn die (nog)
niet mee kunnen doen in de samenleving. Omdat zij de taal niet (goed) spreken, omdat zij psychische
of fysieke problemen hebben, niet digivaardig zijn of financieel niet de mogelijkheden hebben
(gehad). We noemen een achterstandssituatie dan ook een situatie waarin mensen zichzelf moeilijk
kunnen redden en het daarom lastig vinden om deel te nemen aan de samenleving.
Fonds Perspectief stelt zich ten doel om deze mensen te ondersteunen via projecten die ertoe leiden
dat hun mogelijkheden om te participeren vergroot worden.
Kernwaarden
Het bestuur heeft de volgende kernwaarden benoemd:
• Innovatief
• Flexibel
• Transparant/gemak
• Samen
Het zijn de waarden, de drijfveren waar het Fonds v oor staat en die centraal staan in het handelen
van het bestuur.

Werkwijze
Fonds Perpectief wil een (financiële) bijdrage leveren aan projecten die zich richten op het
verbeteren van de positie van mensen uit een achterstandsgroep. Het gaat om max 15.000 euro per
jaar, voor de duur van maximaal 3 jaar.
In principe kunnen alleen rechtspersonen een aanvraag doen uit het fonds. Het gaat om
rechtspersonen die gevestigd zijn in de Duin-en Bollenstreek, te weten de gemeenten Katwijk,
Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse en Teylingen. Dit kunnen zijn maatschappelijke
organisaties, zoals onderwijs-, zorg-, welzijn- en belangenorganisaties. De aanvraag wordt besproken
in het bestuur van Fonds Perspectief en binnen 6 weken krijgt de aanvrager een antwoord. Het
bedrag per aanvraag mag gemiddeld 10.000,- á 15.000,- per jaar zijn, met een maximum van 3 jaar.
Er wordt geen geld gegeven voor structurele en/of reguliere explotiatiekosten. De criteria waaraan
een aanvraag wordt getoetst zijn transparant voor elke potentiële aanvrager. Het Fonds is met name
geïnteresseerd in projecten met een experimenteel/innovatief karakter. Als een bepaalde werkwijze
overdraagbaar is aan anderen verdient dat de voorkeur. Omdat het bestuur zich realiseert dat het
niet voor elke partij gemakkelijk is om een projectaanvraag op te stellen, kan het bestuur besluiten
een projectcoach toe te voegen, die hierbij ondersteunt.
Het bestuur van het Fonds kan ook zelf projecten initiëren.
Financien
Het bestuur streeft ernaar om 80.000,- per jaar uit te geven aan projectaanvragen. Met het huidige
kapitaal betekent dit dat het Fonds na 10 jaar ophoudt te bestaan. Het bestuur onderneemt geen
fondsenwervende activiteiten, alhoewel de statuten toelaten dat giften of legaten kunnen worden
geaccepteerd.

