Jaarverslag 2021 en jaarplan 2022 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 2021 kort beschreven evenals het jaarplan 2022.
2. Activiteiten 2021
2.1 Ledenbijeenkomsten en bestuursbijeenkomsten
In 2021 vonden twee online ledenbijeenkomsten plaats; in januari 2021 is het nieuwe bestuur
geintroduceerd en in april 2021 zijn de te steunen organisaties gekozen. In augustus 2021 heeft een
fysieke zomerbijeenkomst plaatsgevonden, met dank aan het Lloyd Hotel (locatie), een bijdrage van Nadja
Houben, managing director van Human Rights in the Picture. Als gast was aanwezig, Julia van
Communitaria Trans. Zij is de vertegenwoordigster van één van de organisaties die wij in 2021 hebben
gesteund. Wegens nieuwe Corona maatregelen heeft geen fysieke najaarsbijeenkomst plaatsgevonden.
Wel is het bestuur samen met één van de leden bijeen gekomen. De najaarsbijeenkomst, die in
samenwerking met Hivos was voorbereid, is verplaatst naar het voorjaar van 2022.
Er vonden in 2021 meerdere (in)formele bestuursvergaderingen plaats. Deze vergaderingen stonden
voornamelijk in het teken van de acties betreffende een correcte uittreding van de oud-bestuursleden en
toetreding van de nieuwe bestuursleden, het inwerken van de nieuwe bestuursleden, het uitbreiden en
onderhouden van het netwerk van de ‘ambassadeur-organisaties’, de voorselectie van de te steunen
organisaties en het voorbereiden van de ledenbijeenkomsten .
2.2 Steunen van organisaties en overige kosten
In principe steunt de GIVE A DAMN CIRCLE twee organisaties per jaar. In 2021 hebben wij wegens een
gelijk aantal stemmen drie organisaties gesteund. Na ruggenspraak met de leden hebben één organisatie,
RED Communitaria Trans uit Colombia, gesteund met een bijdrage van € 6.500. De twee organisaties, The
LGBTIQ+ Lawschool uit Turkije en MÉSART uit Costa Rica, met een gelijk aantal stemmen, hebben wij
middels een evenredige bijdrage van € 4.000 per organisatie 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 2021 is de website geüpdatet en is een app groep voor de leden geopend (Give A Damn Circle 2021)
voor laagdrempelige informatievoorziening onderling (LHBTIQ gerelateerd nieuws en events). Er is een
communicatieplan opgesteld, aan de hand waarvan het bestuur geregelder de publiciteit op LinkedIn
heeft opgezocht en de naamsbekendheid van de Circle werd vergroot.
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Tot slot heeft het bestuur deelgenomen aan (online) bijeenkomsten van ambassadeur-organisaties
alsmede berichten gedeeld via social media (LinkedIn).
2.4 Donateurs
In 2021 bestond de circle uit 17 donateurs / leden inclusief de vier bestuursleden.
3. Jaarplan 2022
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 2022 17 donateurs
/ leden tellen. Het bestuur is er trots op dat we het aantal leden hebben kunnen behouden in het afgelopen
transitiejaar (naar een nieuw bestuur), waarbij het bovendien uitdagend was om in verbinding met de
leden te blijven wegens de beperkingen die de Covid pandemie met zich bracht.
Januari 2022
Online ledenbijeenkomst als start van het nieuwe Give A Damn jaar, met medewerking van Human Rights
in the Picture.
Maart 2022
Fysieke ledenbijeenkomst, in samenwerking met Hivos.
Mei 2022
Fysieke ledenbijeenkomst om de te steunen organisaties te presenteren en een keuze te maken welke te
steunen.
Augustus 2022
Fysieke netwerkbijeenkomst leden GIVE A DAMN CIRCLE
November 2022
Fysieke of online bijeenkomst met terugblik 2021 en vooruitblik 2022
Vanaf voorjaar 2022
Het bestuur zal dit jaar gebruiken om in de nieuwe samenstelling de efficiënte werkwijze verder uit te
bouwen. Bovendien zal het bestuur dit jaar gebruiken om verder werken aan de toekomst van de Circle
(streven: onderhouden en mogelijk uitbouwen van het netwerk van ambassadeur-organisaties,
enthousiasmeren van elkaar en de leden om het aantal leden uit te breiden, het communicatieplan
finetunen en plannen ontwikkelen op welke wijze de Circle verder kan groeien).
Het bestuur zal blijven bezien wat de COVID-19 epidemie en alle overige ontwikkelingen in de wereld
betekenen voor organisaties die wij als organisatie kunnen/willen steunen of gesteund hebben en kijken
of wij daarin (extra) stappen moeten ondernemen.
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