Jaarverslag 2020 en jaarplan 2021 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 document worden de activiteiten in 2020 kort beschreven evenals het jaarplan 2021.
2. Activiteiten 2020
2.1 Drie online ledenbijeenkomsten en meerdere bestuursbijeenkomsten
In 2020 vonden twee online ledenbijeenkomsten plaats; in het voorjaar van 2020 zijn de te steunen
organisaties gekozen en in november 2020 een terugblik- en vooruitblik bijeenkomst. Wegens de Corona
maatregelen heeft geen fysieke zomerbijeenkomst plaatsgevonden.
Er vonden in 2020 zeven formele bestuursvergaderingen plaats. Deze vergaderingen stonden
voornamelijk in het teken van de wijze waarop wij 2020 de organisaties wilden steunen, de voorbereiding
van het afscheid van 2 bestuursleden en het aantrekken van nieuwe bestuursleden per 1 januari 2021.
In juli 2020 bestond de stichting 5 jaar en daar is in de november 2020 ledenmeeting bij stil gestaan,
tevens is een kleinigheidje verzonden naar de bestaande leden om dit jubileum te markeren.
2.2 Steunen van organisaties en overige kosten
In principe steunt de GIVE A DAMN CIRCLE twee organisaties per jaar. In 2020 zijn wij bij hoge
uitzondering (eenmalig) afgeweken van dit uitgangspunt wegens het uitbreken van de Corona crisis. Na
ampel beraad en ruggenspraak met de leden achtten wij het noodzakelijk om alle tot op heden gesteunde
organisaties een helpende hand te bieden en onze (financiële) steun aan hen te betuigen. Dit heeft erin
geresulteerd dat wij 8 van de 9 organisaties die wij vanaf 2015 hebben gesteund, in 2020 middels een
evenredige bijdrage van € 2.250,- per organisatie hebben kunnen steunen. 100% van de bijeengebrachte
donaties is besteed aan het steunen van organisaties. Bijna alle additionele kosten zijn gedragen door
extra bijdragen door individuele Circle leden.
2.3 Communicatie en naamsbekendheid
In 2020 is een survey gedaan via een persoonlijke belronde door het bestuur onder de leden. Voorts is de
website geüpdatet. Het bestuur en een aantal leden hebben deelgenomen aan (online) bijeenkomsten en
events alsmede berichten gedeeld via social media (LinkedIn) waardoor de naamsbekendheid van de
Circle werd vergroot. Alle extra kosten voor communicatie en events zijn door extra bijdragen van het
bestuur en individuele leden gerealiseerd.
2.4 Donateurs
In 2020 bestond de circle uit 20 donateurs / leden inclusief de vier bestuursleden.
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3. Jaarplan 2021
Het bestuur telt per 1 januari 2021 twee nieuwe bestuursleden. Het 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 2020 17 donateurs / leden tellen, mogelijk komen daar nog een aantal leden bij.
Januari 2021
Online ledenbijeenkomst ter introductie van het nieuwe bestuur.
April 2021
Een offline of online ledenbijeenkomst om de te steunen organisaties te presenteren en een keuze te
maken welke te steunen.
Augustus/september 2021:
Offline netwerkbijeenkomst leden GIVE A DAMN CIRCLE
Oktober/november 2021:
Bijeenkomst ihkv terugblik 2020 en vooruitblik 2021
Vanaf voorjaar 2021:
Het bestuur zal dit jaar gebruiken om in de nieuwe samenstelling een efficiënte werkwijze op bouwen.
Bovendien zal het bestuur dit jaar gebruiken om verder werken aan de toekomst van de Circle (streven:
uitbouw aantal leden en ambassadeur-organisaties en plannen ontwikkelen op welke wijze de Circle
verder kan groeien).
Het bestuur zal ook kijken wat de COVID-19 epidemie betekent voor organisaties die wij als organisatie
kunnen/willen steunen of gesteund hebben en kijken of wij daarin (extra) stappen moeten ondernemen.
Vanwege COVID-19 vinden ledenbijeenkomsten en bestuursvergaderingen online plaats, en waar
mogelijk fysiek.
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