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# It’s Normal To Be Different

Inleiding.
In 2018 is stichting Normal Difference Mind Health Project opgericht.
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode februari 2018 – februari 2021
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de strategie om deze
doelstellingen te behalen.
Stichting NDMHP wil in aanmerking komen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) in
de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Dit beleidsplan is opgesteld
aan de hand van de zogenoemde ANBI-checklist. Het bestuur zorgt voor de uitvoering van het
plan. Het bestuur evalueert jaarlijks het beleidsplan en gaat na of de doelstellingen en strategie
zijn behaald.

Caroline Margarete Therese von Taysen (voorzitter)
Marleen Stofberg (secretaris)
Margaret Wambui (penningmeester).
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Ons werk.
Missie:
NDMHP wil de geestelijke gezondheid van mensen optimaal bevorderen door middel van
sport, kunst, belangenbehartiging, educatieve programma's en community empowerment
projecten.
Visie.
Onze visie is gemeenschappen creëren waarin mensen geestelijk gezond zijn en in een stigmavrije gemeenschap leven. Hiermee pleiten wij ervoor dat elk individu wordt gewaardeerd
volgens zijn of haar eigen verschillen.
Onze slogan: ‘It’s normal to be different!’
“By undergoing a process of learning to accept yourself no matter the challenges. Whether with
mistakes or achievements, you are able to bring out the authentic you. This is a way of
understanding the authenticity of others” : Kanja oprichter NDMHP
Statutaire doelstelling
De doelstelling van de stichting is opgenomen in art. 3 van de statuten en luidt als volgt:
- De Stichting heeft ten doel: - het aanbieden van begeleiding, ondersteuning en
programma’s ter bevordering van de geestelijke gezondheid van de mens;
- het creëren van bewustzijn over geestelijke gezondheid en het ontwikkelen van een
platform voor educatie en empowerment op dit gebied;
- het verrichten van onderzoek en verzamelen van documentatie over oorzaken van
geestelijke gezondheidsproblemen;
- het samenwerken met geestelijke gezondheidsorganisaties om beleidsmakers te
beïnvloeden en om zich sterk te maken voor verandering, en voorts al hetgeen in de ruimste
zin met een en ander / e.e.a. verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk
kan zijn.
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Afwezigheid van winstoogmerk.
Stichting NDMHP beoogt niet het maken van winst.

Bestemming liquidatiesaldo.
In het geval de stichting wordt ontbonden, dan is in de statuten (art. 16, lid 6) het volgende
bepaald over het liquidatiesaldo van Stichting NDMHP:
Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een
algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de
Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het
algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting
heeft.

Stichting NDMHP heeft een bestuur. Het bestuur ziet toe op een verantwoorde en succesvolle
besteding van haar middelen. Het bestuur bestaat uit drie personen; Caroline Margarete
Therese von Taysen, Marleen Stofberg en Margaret Wambui.

Strategische prioriteiten
1. Goede samenwerking met kleinschalige en grootschalige organisaties die actief zijn in
verschillende sectoren, zoals: geestelijke gezondheid, welzijnswerk, Cultuur, Sport en
onderwijs.
2. Groei van aantal donateurs en inkomsten.
3. Naamsbekendheid vergroten.
4. Effectief en efficiënte bedrijfsvoering
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Strategie.
Onze missie en visie vragen om een heldere strategie waarmee we de komende vier jaar aan
de slag gaan. Om deze doelstellingen te behalen worden verschillende projecten in Nederland
en Kenia georganiseerd.

Project
My Heritage.

Focus
Mensen van verschillende achtergronden samen laten komen om
kennis met elkaar te maken, van elkaar te leren en de culturele
rijkdom van de gemeenschap te vieren.

Land
Nederland/Kenia

Rise above
Trauma.

Traumatherapie programma voor mensen die een traumatische
ervaring hebben meegemaakt.

Kenia/Nederland

Sport, Art &
Mind Health.

Culturele, kunstzinnige en sportieve activiteiten gericht op het
bevorderen van het geestelijk welzijn.

Kenia/Nederland

Its normal To
Be Difference
Festival.

Een artistiek en bewustwording festival waarbij het belang van
geestelijke gezondheid centraal staat.

Kenia/Nederland

Together
against suicide
campaign.

Campagne tegen suïcide: voorlichting, groepstherapie sessies en
individueel begeleiding.

Kenia/Nederland

Rehabilitation
Sport & Art
Center.

Trainingsmaterialen inzamelen en deze materialen doneren aan
Sport & Art centers.

Kenia

Crime & Mind
Health
Awareness
Program.

Voorlichting en groepstherapie gericht op talent ontwikkeling,
geestelijke gezondheid en hoe criminaliteit de gemeenschaap
beïnvloedt.

Kenia/Nederland
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Beleid
Projecten in kenia.
Er zal in samenwerking met lokale bewoners, organisaties, scholen en geestelijke gezondheid
instituten projecten georganiseerd worden. Hierdoor sluit NDMHP aan de behoeften van de
lokale bevolking. Hierbij wordt Keniaanse en Nederlandse kennis en ervaringen op gebied van
geestelijke gezondheid uitgewisseld, met het doel elkaars kennis en ervaring optimaal te
benutten en versterken.
Verantwoording Keniaanse projecten
Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag, dat
wordt gepubliceerd op onze website. Daarnaast rapporteren de lokale partner organisaties
over de samenwerkingsprojecten: evaluaties projecten en rapportages financiële
verantwoording. Verder sturen zij foto’s en video’s van de projecten. De rapportages en
interviews worden o.a. opgenomen op onze website en sociale media.
Wij streven ernaar om een deelnemer van een project te laten vertellen over hoe een project
zijn of haar leven en dat van haar en/of haar gezin heeft veranderd. Ook streven we ernaar ons
projecten te publiceren: online, krant, email nieuwsbrief, weblogs, live Webinars en spreken op
evenementen. Iedere donateur die doneert krijgt een persoonlijke bedankbrief.
In de komende jaren werken wij toe naar een ANBI status en CBF erkenning voor onze stichting
waarmee wij ons conformeren aan de normen die door en voor de fondsenwervende sector is
vastgesteld.
Samenwerking.
Om de doelen van projecten te behalen zal er samengewerkt worden met o.a.: psychologen,
street educators, ervaringsdeskundigheid, sociaal werkers, community activisten. Community
opbouwwerkers., influencers, culturele groepen, artiesten, etc. Door deze aanpak wordt de
verbindingen binnen de gemeenschappen versterkt. Mensen weet waar ze naartoe kunnen
gaan voor hulp, begeleiding of activiteiten. Ze voelen ze zich welkom en gesteund door de
betrokken samenwerkende partijen.
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Werving van gelden.
Er is samenwerking en financieel ondersteuning nodig om de missie en visie van de stichting te
realiseren. De projecten worden financieel gerealiseerd door middel van:
1. Sponsors en donaties;
2. Aangevraagde subsidies bij nationale en internationale fondsen.
3. Evenementen en benefietavonden organiseren in het licht van de stichting,
4. In opdracht van andere organisaties diensten aanbieden gericht op begeleiding,
ondersteuning en opzetten van projecten gericht op het bevorderen van de geestelijke
welzijn van mens. (sport, Art & Mind Health).
5. Crowdfunding, sponsorloop en verkoop van NDMHP merchandise.

Beschikking vermogen.
Op grond van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele
(rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele
(rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.
Ten aanzien van de bevoegdheden van het bestuur is in de statuten (art. 7, lid 1 en 2) het
volgende bepaald:
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting;
2. Het Bestuur is, mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen van
alle in functie zijnde bestuurders, met schriftelijke toestemming van de oprichter, bevoegd te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Vermogen van de instelling.
Jaarlijks wordt de begroting van Stichting NDMHP door de penningmeester opgesteld en door
het bestuur goedgekeurd. Na afloop van een afgesloten boekjaar worden door het bestuur van
Stichting NDMHP de jaarstukken opgemaakt.
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Onderdeel van de jaarstukken vormen balans, staat van baten en lasten, verantwoordingen,
die als basis dienen voor het jaarverslag. De jaarrekening, onderdeel van het jaarverslag, wordt
conform de richtlijnen opgesteld. Van belang is om een zo groot mogelijk percentage van de
inkomsten uit te geven aan de doelstelling zoals deze is beschreven in de statuten. Om dit te
verwezenlijken worden de kosten zo laag mogelijk gehouden.
Beloning beleidsbepalers.
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats
voor gemaakte kosten

Beheer vermogen.
In de jaarrekening 2018 en 2019 wordt getoond hoe het eigen vermogen van de stichting
NDMHP is opgebouwd.

Stichting Normal Difference Mind Health Project.
Lepelaarsingel 87c
3083KD Rotterdam.
www.normal-difference.org
Social media:
Facebook, Twitter, Instagram & YouTube
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