Samenstelling bestuur Stichting Marieke Kloosterman Fonds (MKF)
Anneke Hermsen
Voorzitter
Heleen Dierdorp
Algemeen bestuurslid
Esil Aleyd
Algemeen bestuurslid
Anna Zanen
Voorzitter YWCA, in deze hoedanigheid ook bestuurslid MKF
Anne Marie Trip
Penningmeester
Postadres:
F.C. Donderstraat 23
3572 JB Utrecht
Het bestuur is te bereiken via: mariekekloostermanfonds@gmail.com
KVK-nummer: 41186454
RSIN-nummer: 8041 89 560
Doelstelling van Stichting Marieke Kloostermanfonds (Statuten Artikel 2)
De continuïteit van de te Utrecht gevestigde vereniging Young Woman’s Christian
Association, YWCA Nederland (hierna te noemen Y.W.C.A.-Nederland) te bevorderen door:
1.
Jonge(re) leden van de Y.W.C.A.-Nederland, in de gelegenheid te
stellen internationale ervaring op te doen en zo inzicht te verkrijgen in zaken binnen
de World Y.W.C.A.
2.
het verwerven en overeenkomstig de gestelde voorwaarden
beheren van geldelijke middelen en/of andere vermogenswaarden ter ondersteuning
van bijzondere projecten en activiteiten die zullen worden uitgevoerd door/of onder
auspiciën van de te Utrecht gevestigde, volledig rechtsbevoegde vereniging Y.W.C.A.Nederland.
3.
De stichting heeft voorts ten doel in geval van liquidatie van de
Y.W.C.A. Nederland haar middelen te blijven aanwenden om, in de geest van de
World Y.W.C.A. jonge(re) vrouwen op te leiden, bijvoorbeeld door deelname aan door
de World Y.W.C.A. georganiseerde leadership-conferenties, opdat alsnog een
Nederlandse afdeling van de World Y.W.C.A. tot stand komt.
4.
Van het doel is uitgesloten het doen van uitkeringen aan de
oprichter(s) van de stichting of aan hen die deel uitmaken van organen van de
stichting.
Plan 2010-2015
Stichting Marieke Kloostermanfonds wil meer internationale activiteiten voor jongeren en
bijzondere projecten ondersteunen. Om dit te bereiken wil het bestuur de samenwerking met
het Y.W.C.A.-bestuur intensiveren en de naamsbekendheid onder de Y.W.C.A.-leden vergroten
om meer aanvragen, giften en legaten binnen te krijgen. De aanvraagprocedures worden
versimpeld en digitaal beschikbaar gemaakt. Tot slot wil het MKF-bestuur een digitaal archief
samenstellen om de historie van het fonds zichtbaarder te maken en bestuurlijke continuïteit
te vergemakkelijken.

Beleid
Stichting Marieke Kloostermanfonds streeft naar jaarlijkse ondersteuning van tenminste één
jongere om internationale Y.W.C.A.-ervaring op te doen en één bijzonder project van het
Y.W.C.A.-bestuur mogelijk te maken.
Beloningsbeleid (Statuten artikel 4 lid 6)
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Kosten kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester van de stichting.
Activiteiten
In 2010 hebben twee jongeren reiskostenvergoeding ontvangen voor de European Regional
Meeting van de Y.W.C.A in Tallinn, Estland. In ditzelfde jaar heeft het Y.W.C.A.-bestuur een
bijzondere projectaanvraag toegekend gekregen voor het visietraject. Het visietraject had als
doel bezinnen wie we zijn als vereniging, het bepalen van een lange termijn visie en het
hieraan koppelen van een meerjarenplan en activiteiten.
Het jaar 2011 stonden de aanvragen in het teken van het bezoek van een delegatie van de
Y.W.C.A. Nederland aan de World Council in Zurich, Zwitserland. Het Y.W.C.A-bestuur heeft
een bijdrage ontvangen om de World Council te kunnen bijwonen met een delegatie,
waarvan twee jongeren, die een reiskostenvergoeding hebben ontvangen. De World Council
vindt elke vier jaar plaats. De vereniging kiest nieuwe leiders, kijkt terug op en viert de
doelen die zijn bereikt in de afgelopen vier jaar en de prioriteiten en visies voor het beleid
van de komende vier jaar worden hier vastgelegd. Ook zullen er nieuwe Y.W.C.A.’s toetreden.
In workshops wordt kennis gedeeld, geïnspireerd en nieuwe samenwerkingsbanden
gecreëerd. Het thema is dit keer ‘ Women Creating a Safe World’.
In 2012 zijn drie aanvragen toegekend: één voor een bezoek aan de European Regional
Meeting in Praag en twee voor een bezoek aan de Y.W.C.A Palestina en de JAI voor de
Olijfbomencampagne. De ERM vond dit jaar plaats in Čelákovice, vlakbij Praag (Tsjechië).
Deze Europese bijeenkomst vindt elke twee jaar plaats en telkens in een ander gastland.
Gedurende de ERM wordt er niet alleen vergaderd, maar de bijeenkomst staat eveneens in
het teken van workshops en andere bijeenkomsten. Het bezoek aan de Y.W.C.A Palestina
heeft meer inzicht, verbintenis en duidelijkheid gecreëerd over het samenwerkingsverband
tussen de YWCA Nederland en de YWCA Palestina en de JAI.
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