
Beleidsplan 2021 

Netwerk Time to Connect  

 

Inleiding 
Dit beleidsplan is op 20 januari 2021 vastgesteld door het bestuur van Stichting. Netwerk Time to 

Connect. 

1.1 St. Netwerk Time to Connect 

Netwerk Time to Connect heeft als doel hulp en netwerk te bieden aan inwoners van Leeuwarden die 

geen of weinig netwerk hebben, door de inzet van jongeren (15-30 jaar). Onze missie is een 

samenleving in Leeuwarden creëren waarbij mensen naar elkaar omzien. Dit bereiken we door 

jongeren te inspireren, activeren en faciliteren om zich in te zetten voor de hulpvragers.  

De focus van de organisatie ligt op het verzamelen van hulpvragen, het activeren van jongeren en het 

koppelen van beide.  

St. Netwerk Time to Connect is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer: 

74578286 

1.2 Samenstelling bestuur 

Voorzitter:  Ruben Muller 

Penningmeester: Sjoerd Wijnsma  

Secretaris:  Marjan Medema- Sleurink  

 

1.3 Medewerkers  

Jeroen Slaets  Pionier en netwerkcoördinator (Yourcube) 

Marit Kapitein  Pionier en netwerkcoördinator (Leeuwarder Held en YourCube) 

Marieke Lantinga  Pionier en netwerkcoördinator (Leeuewarder Held) 

Alle medewerkers zijn in dienst bij de stichting.  

 

 

 

 



Strategie 

2.1 Statutaire doelstelling 

De doelstelling van de stichting staat vermeld in artikel 2.1 van de statuten van oprichting, 

opgenomen in de bijlage: ‘Het verlenen van sociale hulp aan kwetsbare mensen zonder netwerk in 

de stad Leeuwarden en het verrichten van al hetgeen met het vooraanstaande verband houdt of 

daartoe bevorderlijk is.’ 

Met deze doelstelling dient de stichting het algemeen belang.  

2.2 Huidige situatie 

St. Netwerk Time to Connect is op 12 april 2019 bij de notaris opgericht, op dezelfde dag is de stichting 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vanaf september 2019 bestaat het bestuur uit 

onafhankelijke bestuursleden. Vanaf oktober 2019 zijn de initiatiefneemsters in dienst getreden als 

projectcoördinator #Leeuwarderheld. 

In april 2020 heeft er een uitbreiding plaatsgevonden om de start van de Maatschappelijke Diensttijd 

in Leeuwarden te kunnen realiseren onder de naam: Yourcube.. 

2.3 Toekomst  

St. Netwerk Time to Connect streeft naar duurzaamheid. Dit houdt in dat er wordt ingezet op een 

groeiend netwerk die een blijvende impact heeft in Leeuwarden. Om deze reden zal het netwerk 

steeds nieuwe connecties opdoen en ideeën ontwikkelen om te vernieuwen en aan te sluiten bij de 

Leeuwardse samenleving.  

Beleid 
3.1 Werkzaamheden  

De netwerkcoördinatoren zijn actief bezig om contact te leggen met maatschappelijke organisaties 

om hulpvragen te verzamelen en samenwerking vorm te geven. Daarnaast zijn ze actief bezig om 

contact te leggen met jongeren, dit doen ze door scholen en religieuze instellingen te bezoeken, 

gesprekken te voeren met samenwerkingspartners. Daarnaast geven ze het netwerk bekendheid via 

sociale media.  

De netwerkwerkcoördinatoren zoeken bij de hulpvraag een jongere aan wie deze verbinding kan 

worden.  

Tevens organiseren de netwerkcoördinatoren netwerkbijeenkomsten en inspiratiebijeenkomsten.  

Daarnaast houden zij zich bezig met het werven van inkomsten uit fondswerving, subsidies of 

donateurs.  

 

 



3.2 Beheer vermogen stichting  

Het vermogen van de stichting zal gevormd worden door fondswerving, subsidieaanvragen, werven 

van donateurs. Daarnaast kan er inkomen gegenereerd worden uit samenwerkingsverbanden met 

andere organisaties.  

Het beheer van het vermogen valt onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester. De 

penningmeester houdt de inkomsten en uitgaven bij en stelt het bestuur op de hoogte van de 

financiële situatie van de stichting. De penningmeester zorgt voor een jaarverslag aan het eind van 

het boekjaar, welke door een onafhankelijke accountant gecontroleerd wordt. Het jaarverslag wordt 

binnen zes maanden, na sluiting van het boekjaar, door de penningmeester aan het bestuur 

aangeboden, vergezeld met een rapport van de accountant.   

3.3 Bestedingsbeleid  

Zoals vermeld in artikel 3.2 (statuten oprichting stichting) zal de stichting een zodanig vermogen 

aanhouden als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuïteit van haar werkzaamheden ten 

behoeve van haar doelstelling. 

3.4 Winstoogmerk 

Zoals vermeld in artikel 2.3 (statuten oprichting stichting) heeft Netwerk Time to Connect geen 

winstoogmerk. De inkomsten van de stichting komen ten goede van haar werkzaamheden. 

3.5 Beloningen 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel hebben ze recht op 

een onkostenvergoeding voor de door hun gemaakte kosten, ten uitoefening van hun functie.  

 

De personeelsleden worden beloond conform de salarisschalen van de CAO Sociaal Werk.   

Vrijwillige medewerkers en vrijwilligers ontvangen in principe geen vergoeding.  

3.6 Bestemming liquidatie 

De vereffening van het batig liquidatiesaldo bij ontbinding van de stichting, zal zoals vermeld in 

artikel 15.6 (statuten oprichting stichting), aangewend worden ten behoeve van een algemeen nut 

beoogde instelling (ANBI) met gelijksoortige doelstelling als de stichting. De vereffening geschied 

door het bestuur.  

3.7. Publicatieplicht 

De stichting voldoet aan de publicatieplicht met betrekking tot de ANBI-status, deze publicatie is te 

vinden op de website van Netwerk Time to Connect (www.netwerktimetoconnect.nl).  

Bijlage 
In de bijlage vindt u het uittreksel van de Kamer van Koophandel en de statuten van oprichting van 

St. Netwerk Time to Connect.  
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