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Stichting ‘Meerdanjijdenkt’ (MDJD) 

Beleidsplan 

 

Wie wij zijn? 

Stichting ‘Meerdanjijdenkt’ (hierna te noemen: de stichting) bestaat uit een voorzitter, 

vicevoorzitter/secretaris en penningmeester. Wij zijn vrijwilligers en ontvangen geen 

van allen een onkostenvergoeding. Daarnaast werken we met projectmedewerkers 

die ons op vrijwillige basis ondersteunen. Deze personen worden ingedeeld per 

project in werkgroepen. De stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel 

onder KvK-nummer 63862174. 

 

Onze doelstelling 

De stichting heeft tot doel het behartigen van de geestelijke en maatschappelijke 

belangen van jongeren, hetzij schoolgaande jeugd of jongvolwassenen die studeren, 

werken of werk zoeken. Wij willen met hen naar mogelijkheden kijken om volwaardig 

deel te nemen aan de samenleving. Deze jongeren willen wij ondersteunen door hun 

creatieve kanten te ontwikkelen. Daarnaast maken we gebruik van de bestaande 

sociale netwerken en de verschillende relevante instellingen en organisaties. 

Wij willen waar nodig:  

1 in hun geestelijke nood voorzien (geloofs- en zingevingvragen beantwoorden) 

2 hun talenten stimuleren en ontwikkelen  

3 hun gevoel van eigenwaarde herstellen 

4 hen in contact brengen met personen uit verschillende maatschappelijke en 

etnische culturen om verbinding tot stand te brengen (bruggen bouwen) 

5 jongeren een hoopvolle toekomst bieden  

6 jongeren die een problematische gezinssituatie kennen in contact brengen met 

jongeren die een stabiele gezinssituatie hebben (zodat de jongeren elkaar tot steun 

kunnen zijn) 
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7 bedrijven en organisaties benaderen, waarbinnen jongeren zich positief kunnen 

profileren (door bijvoorbeeld stage te lopen, vrijwilligerswerk te doen, presentaties te 

geven, et cetera)  

8 de jongeren begeleiden tot een succesvolle participatie binnen de arbeidsmarkt. 

 

Doelgroep 

De stichting richt zich tot jongeren na de basisschool in de leeftijdscategorieën:  

• 12-16 jaar 

• 16-18 jaar 

• 18-23 jaar 

 

Onze visie 

Wij willen vanuit een religieuze- en humanitaire achtergrond bouwen aan een betere 

toekomst van jongeren door hun eigenwaarde te versterken. Dit willen we bereiken 

door hun ontwikkelingsmogelijkheden en perspectieven te bieden op specifieke 

aandachtsgebieden. Wij willen werken met jongeren uit een problematische 

gezinssituatie, jongeren die te maken hebben met verslavingen, jongeren met een 

beperking, jongeren met een migratieachtergrond die moeite hebben met integreren, 

schooluitvallers, jongeren die werk zoeken, jongeren die zich graag verder willen 

ontwikkelen. Kort gezegd: alle jongeren zijn welkom. Vanuit een diversiteits- en 

inclusiviteits gedachte willen we jongeren zoveel mogelijk perspectief bieden in het 

geloof dat zij meer zijn dan dat ze denken! Jongeren als inclusieve groep binnen de 

maatschappij, een positieve bijdrage te laten leveren aan onze toekomst.  

Veel jongeren worden geconfronteerd met uitdagingen die zij alleen niet aankunnen 

en daarom hulp nodig hebben. Als de jongeren hun kwaliteiten en creatieve kanten 

gaan ontdekken en benutten, zullen zij een belangrijke bijdrage leveren aan de 

maatschappij en een voorbeeldfunctie zijn voor hun generatie. Dit, ondanks 

tegenslagen te laten zien dat zij in staat zijn hun doelen te bereiken. 
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Onze activiteiten 

Wij willen verschillende soorten activiteiten organiseren op het gebied van: 

1. Lezen/Schrijven (bv het houden van voordrachten en organiseren van 

schrijfcursussen) 

2. Muziek /Zang (bv het organiseren van themagerichte open mic evenementen) 

3. Tekenen/Schilderen (bv het organiseren van teken- en schildercursussen) 

4. Sport/Dans (bv het organiseren van sport en dansevenementen) 

5. Het houden van informatiebijeenkomsten voor jongeren en hun familie 

6. Het voeren van coaching- en trainingsgesprekken 

7. Praatgroepen (voor het delen van successen met andere jongeren om deze te 

bemoedigen) 

Deze activiteiten bieden de mogelijkheid aan de jongeren zich te sterken en zich te 

ontwikkelen tot zekere persoonlijkheden in de wereld.  

 

Onze werkwijze 

Wij willen zowel preventief als repressief optreden. 

Preventief: door middel van het geven van voorlichting en het aanbieden van 

activiteiten aan jongeren, zodat deze jongeren zich op positieve wijze ontwikkelen. 

Repressief: door jongeren oplossingsgericht coaching te bieden, hen te helpen met 

hun problemen. Relaties met onderwijsinstellingen en andere instellingen, gezonde 

familierelaties en goede sociale contacten met derden te onderhouden. 

 

Onze financiering 

Onze activiteiten worden bekostigd door bedrijven, religieuze instellingen, 

gemeenten, rijksoverheid en andere samenwerkende organisaties, die wij vragen via 

donaties en/of subsidies een bijdrage te leveren aan de stichting. Daarnaast worden 

particulieren gevraagd (specifieke) projecten te sponsoren. Voor de promotie zullen 

we verschillende kanalen gebruiken (b.v.: mond-tot-mondreclame, social media, 

flyers etc.) Hierbij zullen we de richtlijnen die de ANBI status vereist, hanteren.  
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Onze partners 

Wij zullen samenwerkingsverbanden aangaan met soortgelijke organisaties, 

gemeenten, rijksoverheid, religieuze instellingen etc., om onze doelstellingen zoveel 

mogelijk te bereiken. Daarbij doen we een beroep op particulieren die vrijwillig de 

stichting willen ondersteunen. Door contacten te leggen en te onderhouden met 

hulpverleningsorganisaties, scholen en gemeenten e.d. kunnen wij jongeren 

doorverwijzen die specialistische hulp nodig hebben op andere gebieden.    

 

 

Opgemaakt: 11 oktober 2016 

Herschreven en aangepast: 27 april 2021 

 


