
 
 
 

Jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 Stichting Give A Damn Foundation  
 
 
1. Inleiding 
 
De GIVE A DAMN CIRCLE heeft als 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 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. 
 
In dit jaarverslag worden de activiteiten in 2018  kort beschreven.  
 
 
2. Activiteiten 2018 
 
2.1 Drie ledenbijeenkomsten en meerdere bestuursbijeenkomsten 
In 2018 vonden drie ledenbijeenkomsten plaats; in het voorjaar van 2018 zijn de te steunen organisaties 
gekozen, in de zomer vond een netwerkbijeenkomst plaats en in november 2018 een terugblik- en 
vooruitblik bijeenkomst.  
 
Er vonden in 2018 twee formele bestuursvergaderingen plaats. In februari ter voorbereiding op de 
ledenbijeenkomst en in maart ter goedkeuring van de jaarrekening 2017.  
Daarnaast zijn de projectengroep en het bestuur buiten de bestuursvergaderingen meerdere keren(in het 
voorjaar en het najaar) bij elkaar gekomen om diverse activiteiten voor te bereiden en over de verdere 
groei en ontwikkeling van de Circle te spreken. 
 
2.2 Steunen van organisaties en overige kosten  
In principe steunt de GIVE A DAMN CIRCLE één of twee organisaties per jaar. In 2018 steunden wij Right 
Side NGO uit Armenië en Rasan Organization uit Irak, beide met een gift van €11.750,00. Er is door 
bestuur en leden actief naar organisaties gezocht wat resulteerde in een ‘pitch’ door vijf organisaties en 
een financiering van de twee organisaties. 93% van de bijeengebrachte donaties is besteed aan deze 
projecten. Bijna alle additionele kosten zijn gedragen door extra bijdragen door individuele Circle leden.  
 
2.3 Communicatie en naamsbekendheid  
In 2018 heeft het bestuur de communicatie met de leden geprofessionaliseerd. Zo is voor de tweede keer 
een survey uitgeschreven onder de leden en is een begin gemaakt met een smoelenboek, zodat de leden 
elkaar beter kunnen leren kennen. Ook is de bijeenkomst in november 2017 met behulp van een 
moderator, 1 van de leden, vormgegeven, waardoor de bijeenkomst zeer effectief was. Voorts is de 
website geüpdatet. 
Tot slot hebben het bestuur en een aantal leden deelgenomen aan een aantal bijeenkomsten en events 
waardoor de naamsbekendheid van de Circle werd vergroot, waaronder het jaarlijks terugkerende event 
True Colors in Paradiso.. Alle extra kosten voor communicatie en events zijn door extra bijdragen van het 
bestuur en individuele leden gerealiseerd.  
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2.4 Donateurs  
In 2018 bestond de circle uit 28 donateurs / leden inclusief de drie bestuursleden.  
Eind 2018 hebben zeven donateurs aangegeven wegens gewijzigde prioriteiten en/of persoonlijke 
redenen niet met de 2019 cyclus mee te doen. Eind 2018 zijn bestuur en een aantal leden actief geweest 
om donateurs (ook bekend als leden van de giving circle) te werven voor 2019. Dit heeft geresulteerd in 
drie nieuwe leden. Begin 2019 hebben 24  personen, inclusief de bestuursleden, aangegeven in 2019 lid te 
zijn.  
 
 
3. Vooruitblik 2019  
 
Het bestuur is uitgebreid met een algemeen bestuurslid. Het bestuur heeft een jaarplanning gemaakt voor 
de bestuursvergaderingen in verband met de continuïteit en structuur. 
Inclusief de vier bestuursleden zal de GIVE A DAMN CIRCLE in 2018 in totaal 24 donateurs / leden tellen, 
Mogelijk komen daar nog een aantal leden bij.  
 
April 2019: 
Een ledenbijeenkomst om de te steunen organisaties te selecteren.  
 

Augustus 2019:  
Netwerkbijeenkomst leden GIVE A DAMN CIRCLE 
 
November 2019: 
Bijeenkomst ihkv terugblik 2019 en vooruitblik 2020  
 
Vanaf voorjaar 2019:  
Het bestuur zal dit jaar gebruiken om verder na te denken over de toekomst van de Circle middels 
strategie meetings (streven: behoud aantal leden en plannen ontwikkelen op welke wijze de Circle verder 
zal groeien).  
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