
 

 

Beleidsplan Stichting Give A Damn Foundation 

 

 

1. Inleiding 

De stichting Give A Damn Foundation, bekend als “GIVE A DAMN CIRCLE”, is op 17 juni 2015 opgericht door 

Vera Peerdeman, Karen Kraan en Edith Molemans. Zij vormen ook het bestuur van de stichting.  

De GIVE A DAMN CIRCLE is de eerste giving circle voor de LHBTI community in Europa. Het bestuur heeft de 

drive om de eerste LHBTI giving circle in Europa tot een groot succes te maken.  

De leden van de GIVE A DAMN CIRCLE zijn zich bewust van hun bevoorrechte positie in een rijk en relatief 

tolerant land als Nederland. Dat is niet voor iedereen weggelegd en daar willen de leden van de GIVE A 

DAMN CIRCLE letterlijk een steentje aan bijdragen. De droom is om kansen te creëren voor lesbiennes, 

homo’s, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse conditie (LHBTI’s), zodat zij hun leven 

kunnen leiden zoals zij willen en hun talenten en potentie kunnen benutten, zoals de leden van de GIVE A 

DAMN CIRCLE dat kunnen doen. De GIVE A DAMN CIRCLE wil LHBTI’s wereldwijd helpen in hun kracht te 

zetten en doet dit door jaarlijks projecten en activiteiten te steunen die gericht zijn op het verbeteren van 

mensenrechten en leef- en werkomstandigheden van LHBTI’s. 

In dit beleidsplan geeft het bestuur kort aan welke werkzaamheden de GIVE A DAMN CIRCLE zal verrichten, 

de manier waarop zij geld zal werven, hoe het beheer van de middelen zal plaatsvinden en hoe zij tot 

besteding van middelen komt. 

 2. Statutaire bepalingen/doel 

De volgende statutaire bepalingen zijn van belang en worden daarom hier aangehaald: 

De GIVE A DAMN CIRCLE heeft ten doel: het stimuleren, bevorderen en steunen van filantropie door het 

(doen) organiseren, faciliteren, coördineren, uitvoeren en steunen van activiteiten en projecten die 

gericht zijn op het verbeteren van mensenrechten en leef- en werkomstandigheden van lesbiennes, 

homo’s, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse conditie. 

De stichting beoogt niet het maken van winst. 

De GIVE A DAMN CIRCLE streeft dit doel na door het verlenen van steun met een grote (gezamenlijke) gift 

aan instellingen of organisaties op het gebied van het verbeteren van mensenrechten en leef- en 

werkomstandigheden van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse 

conditie. 

Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden hen door de GIVE A DAMN CIRCLE 

vergoed. Aan bestuurders kan geen bezoldiging worden toegekend.  

3. Het werven van middelen 

De GIVE A DAMN CIRCLE is de eerste LHBTI giving circle in Europa. Een giving circle is een privé initiatief 

waarin gevers samenkomen die zelf grote invloed willen hebben op de besteding van hun gezamenlijke 

gift.  



 

De GIVE A DAMN CIRCLE verwerft haar middelen aldus middels donaties van haar eigen leden. 

Andersoortige inkomsten zijn mogelijk, maar daar wordt niet naar gestreefd. 

Ieder lid van de giving circle kiest jaarlijks voor een donatie van € 500, € 1.000 of meer voor dat jaar. 

Stellen kunnen samen lid zijn, de donatie van een stel is minimaal € 1.000. De donatie wordt in de maand 

januari van hetzelfde jaar overgemaakt op de bankrekening van de GIVE A DAMN CIRCLE. 

4. Werkzaamheden van de GIVE A DAMN CIRCLE 

De GIVE A DAMN CIRCLE geeft daar waar steun het meest nodig is. De GIVE A DAMN CIRCLE wil LHBTI-

projecten steunen die niet of niet alleen vanuit reguliere middelen te financieren zijn, maar juist wel door 

de (financiële) bijdrage van de GIVE A DAMN CIRCLE. Voorbeelden daarvan zijn het mogelijk maken van 

werkervaring, het faciliteren van activiteiten voor LHBTI’s in Nederland of daarbuiten.  

De GIVE A DAMN CIRCLE maakt jaarlijks een verschil door 1 of 2 LHBTI projecten te steunen met een grote 

(gezamenlijke) gift. Het verschil wordt gemaakt door de donaties van de leden te bundelen tot een 

substantieel bedrag waar veel resultaat mee gerealiseerd kan worden.  

In de maand april van een bepaald jaar komen de leden gezamenlijk tot een weloverwogen keuze voor het 

in datzelfde jaar te steunen project c.q. de projecten. Ieder lid heeft de mogelijkheid om projecten in te 

dienen, te pitchen, te monitoren, te bespreken en de resultaten van dichtbij te zien.  

Een donatie van € 500 geeft één stem bij het kiezen van een project en een donatie van € 1.000 geeft twee 

stemmen. Indien een lid € 1.500 of meer heeft gedoneerd, geeft dat 3 stemmen. Zo creëert de GIVE A DAMN 

CIRCLE ultieme autonomie als donateur en maken de leden zelf keuzes aan welk project de GIVE A DAMN 

CIRCLE bijdraagt. Op deze manier neemt de GIVE A DAMN CIRCLE initiatief en geven de leden hun eigen 

vrijheid door.  

De GIVE A DAMN CIRCLE is een inspirerend, nieuw netwerk dat minimaal 3 keer per jaar bijeenkomt om te 

beslissen over de steun aan projecten, om aandacht te besteden aan het resultaat van gesteunde 

projecten, om elkaar te ontmoeten, plezier te hebben en successen te vieren.  

Leden die € 1.000 of meer geven worden ieder jaar uitgenodigd voor een extra Giving More Meeting 

waarin men op informele wijze kan netwerken en iets bijzonders ondernemen.  

5. Het beheer van het vermogen van de instelling en de besteding ervan 

Jaarlijks worden 1 of meerdere projecten middels stemming door de leden van de GIVE A DAMN CIRCLE 

geselecteerd die datzelfde kalenderjaar (financieel) worden gesteund. Projecten kunnen door leden van 

de GIVE A DAMN CIRCLE of door derden worden aangedragen. De uitvoering van de projecten ligt in 

principe bij derden. De GIVE A DAMN CIRCLE is er voor de (financiële) ondersteuning. 

Het bestuur beheert het vermogen van de GIVE A DAMN CIRCLE en bepaalt de besteding van de middelen 

binnen de kaders die de statuten aangeven. Voor de besteding van de middelen is de uitkomst bepalend 

van de jaarlijkse stemming door de leden van GIVE A DAMN CIRCLE voor 1 of meerdere projecten die 

datzelfde jaar financieel gesteund zullen worden.  

Jaarlijks legt de GIVE A DAMN CIRCLE in een beknopt jaarverslag verantwoording af over de besteding van 

de middelen. Dit jaarverslag ligt ter inzage bij het bestuur en wordt gepubliceerd op de website. 



 

Indien de Stichting wordt geliquideerd zal een eventueel batig liquidatiesaldo door de vereffenaars 

toegekend aan een rechtspersoon in de zin van artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 

en welke rechtspersoon een met de stichting soortgelijke doelstelling kent of aan een buitenlandse 

instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke 

doelstelling heeft.  

6.    Bestedingscriteria 

De door GIVE A DAMN CIRCLE gesteunde projecten:  

• helpen LHBTI’s in hun kracht te zetten; 

• zijn concreet; 

• creëren op korte termijn resultaat en dit resultaat is zichtbaar; 

• zijn geholpen met geld, maar bieden idealiter ook ruimte voor andersoortige inzet door leden van 

de giving circle (tijd, expertise, goederen leveren etc.); 

• zijn bij voorkeur internationaal, maar kunnen ook nationaal zijn; 

• kunnen rechtstreeks gefinancierd worden of via een (nationale of internationale) organisatie.  

 7.    Planning 

2016:  

Werven middelen (middels leden) en financiële steun verlenen aan de volgende projecten: 

* Baltic Pride 
Met onze donatie van € 5.750 steunen wij activiteiten die helpen de acceptatie van LHBTI’s een impuls te geven, waaronder een 

campagne met billboards en Pride Voices, een internationale mensenrechtenconferentie. 

* Micro Rainbow Cambodja 
Met onze steun van € 5.750 aan Micro Rainbow International voorzien we minimaal 6 LHBTI’s in Cambodja van startkapitaal en 

professionele ondersteuning, zodat zij een eigen bedrijfje kunnen starten.  

 

Augustus 2016: 
Netwerkbijeenkomst leden GIVE A DAMN CIRCLE 

 

Vanaf najaar 2016: 
Werven nieuwe leden  

 

2017: 

Er zullen 1 of meerdere projecten worden gekozen die datzelfde jaar financieel gesteund zullen worden. 

******* 

 

Datum: 15 mei 2016 

Stichting Give A Damn Foundation 

Sarphatistraat 370 

1018 GW Amsterdam 

giveadamnfoundation@gmail.com 

 

Vera Peerdeman, voorzitter Karen Kraan, penningmeester Edith Molemans, secretaris 


