Beleidsplan van de Stichting Empowerment Foundation 2021 - 2023
Doelstelling van de stichting
Het doel van de Stichting Empowerment Foundation is: ‘mensen hulp te bieden bij de ontwikkeling
van hun zelfbewustzijn en maatschappelijke ontplooiing.’
Dat doen we de laatste jaren met name doormiddel van levensverhalen projecten, training en
voorlichting. Zo dragen de projecten bij aan het stem en gezicht geven van onbekende groepen, het
verminderen van vooroordelen, het versterken van deze groepen en het emanciperen van zowel deze
groepen als hun omgeving. Zo streven we naar een samenleving waarin iedereen op gelijkwaardige
manier mee kan doen.
Werkzaamheden en plannen van de stichting
De activiteiten van de Stichting Empowerment Foundation zullen zich blijven concentreren rond de
thema’s emancipatie en empowerment, het stem en gezicht geven aan onbekende groepen door
middel van levensverhalen projecten, en het verzorgen van training. Dit zowel op het gebied van
empowerment als ook rondom diversiteit en inclusie.
De Stichting Empowerment Foundation richt zich met de trainingen met name op professionals uit
zorg en welzijn, beleidsmedewerkers, vrijwilligersorganisaties, migrantenorganisaties en MBO en
HBO studenten.
Een beproefd programma van de Empowerment Foundation is de Tour d’Amour, een uniek dialoog
programma waarin de verhalen van LHBTI ouderen centraal staan.
Ook in deze beleidsperiode zullen de reeds verschenen publicaties onder de aandacht worden
gebracht. Zij dienen immers als instrument om de doelstellingen te onderstrepen en te behalen.
In de periode 2021 -2023 willen we ons richten op een verdere verbetering van de kwaliteit van de
inhoud en ons netwerk verbreden. Wij richten ons deze beleidsperiode op projecten in Nederland.
Medewerkers
Het bestuur en de projectmedewerkers proberen zo efficiënt mogelijk te werken om tijd en kosten te
besparen. Zaken worden zoveel mogelijk online geregeld. Zo nodig komen we ‘echt’ bij elkaar.
Promotie
Empowerment Foundation is de afgelopen jaren bekender geworden dankzij met name de
publicaties en de Tour d’Amour. Ook de komende periode zal gewerkt worden aan vergroten van
naamsbekendheid.
Samenwerking
De stichting streeft naar samenwerking met andere organisaties of personen, die een soortgelijke of
verwante doelstelling hebben.
Financiën
De projecten van de Stichting Empowerment Foundation zijn financieel afhankelijk van donaties
van particulieren, fondsen of bijdrage van andere organisaties.
Bestuurswerk is vrijwilligerswerk waarvoor alleen gemaakte onkosten worden vergoed. Voor de
uitvoer van projecten worden projectmedewerkers wel betaald. Ook zijn er kosten voor het
draaiende houden van de stichting, zoals verzekering, portokosten, bankkosten en andere
organisatiekosten. Het vinden van sponsors en subsidieverstrekkers is lastig voor een kleine
organisatie als Empowerment Foundation. Het aanvragen en verantwoorden van zelfs kleine

bedragen vergt veel inspanning en tijd.
De financiële middelen voor de projecten zullen we in deze periode trachten vooral te verwerven
door middel van:
- fondsenwerving.
- Crowd funding.
- projectsubsidie.
De Stichting Empowerment Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
De Stichting publiceert de gevraagde verslagen op www.empowermentfoundation.nl
Reserve
De stichting tracht ernaar een financiële reserve te handhaven die gelijk is aan de te verwachten
uitgaven in een periode van twee jaar.
Ontbinding van de stichting
Bij een onverhoopte ontbinding van de stichting zullen we een eventueel batig saldo schenken aan
een organisatie die een doelstelling heeft die vergelijkbaar is met de onze.

