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Voorwoord
Met trots presenteren wij u het strategische beleidsplan van de stichting Colours of Impact.
De stichting viert in 2018 haar 5 jarig jubileum en daarmee haar eerste lustrum. We kijken terug
naar een bijzondere periode van ontginnen, opkomst, groei en doorontwikkelen.
Inmiddels prominent op de kaart van gemeenten in de Randstad, fondsen,
samenwerkingspartners en bedrijven heeft de stichting Colours of Impact, bijzondere resultaten
mogen neerzetten in het veranderen van leefsituaties van mensen, op persoonlijk vlak, alsook
verbeterde leefomstandigheden in aandachtswijken.
Mede door de intensieve samenwerking met de bevlogen vrijwilligers, professionals, bedrijven
en gemeenten is de identiteit van de stichting meer zichtbaar. Door persoonlijke begeleiding,
groepsgeoriënteerde workshops, onder andere op het gebied van zelfredzaamheid, financiën
en maatschappelijke participatie vanuit passie nemen deelnemers persoonlijke en
maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Duidelijke, afgebakende projecten van de stichting zijn als een springplank voor velen om op
een laagdrempelige manier toegang te vinden tot oplossingsgericht denken en handelen.
Met vertrouwen zien we de toekomst van de stichting tegemoet. De impact die we veroorzaken
in meer wijken en steden zal leiden tot mensen die met passie economisch zelfstandig en
maatschappelijk betrokken zijn.
Namens het bestuur,
Marit van Hunen
Voorzitter
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1. Visie
De stichting Colours of Impact (stichting COI) is ontstaan uit een groep enthousiaste
mensgerichte professionals die de nood in wijken effectief en in de kern wil aanpakken.
De Stichting is er voor (groepen) mensen in een kwetsbare positie, wij stellen hen
centraal en bieden een palet aan mogelijkheden aan zodat zij zich in hun kracht en
passie gaan ontwikkelen: “Power your Passion”
We willen zo kleur brengen in leefsituaties van individuen, gezinnen, buurten en wijken.
Dit doen we door het houden van bijeenkomsten, waarbij we handvatten, praktische
hulp en begeleiding aanbieden.
In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen werken professionals en
ervaringsdeskundigen die een deel van hun tijd tegen kostprijs beschikbaar stellen met
de Stichting COI.
De missie van de Stichting COI is: Power your Passion
Focus op kansen in plaats van belemmeringen!

2. Doelstellingen
De Stichting COI stelt zich ten doel om kleur te brengen in de leefsituaties, van
individuele personen, maar ook collectief, op gezins- en wijkniveau.
Naast het inzichtelijk maken van bestaande problematiek, biedt de Stichting COI
handvatten, praktische hulp en begeleiding bij het oplossen van problemen en het
empoweren vanuit de passie en talenten. Zo bevorderen we dat ze persoonlijke regie
nemen over hun situatie, zodat men in staat is problemen en initiatieven op een
passende manier aan te pakken.
De begeleiding, individueel en collectief, geven we zodanig vorm, dat mensen in staat
zijn de ontvangen handvatten en principes zelf over gaan dragen naar hun eigen
leefomgeving en netwerk. Hierdoor ervaren ze zelf dat ook zij in staat zijn verbetering
aan te brengen in hun eigen leefomgeving.
Men leert zelfstandig en verantwoordelijk te functioneren, en een constructieve bijdrage
te leveren aan de maatschappij. Dit levert een economisch en sociaal gezonde
samenleving op.
De Stichting COI heeft geen winstoogmerk en zal dus afhankelijk zijn van donaties in
geld, in natura of door kennisoverdracht.
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Werkgebied van de Stichting COI:
Het werkgebied van de Stichting COI richt zich primair op de Randstad.
In 2018- 2019 blijft de Stichting COI zich focussen op ‘aandachtswijken’ in Rotterdam
en Den Haag.
In eerste instantie zullen we onze activiteiten blijvend versterken in de wijken Feijenoord
en Haagse Hout. In 2018 gaan we de activiteiten uitbreiden naar andere wijken in Den
Haag en Rotterdam, voor zover we een aanvulling op het bestaande aanbod kunnen
leveren.
Daarnaast gaan we in de periode 2018 – 2019 verkennen in andere gemeenten hoe
ons bestaande aanbod van meerwaarde kan zijn.
Daarvoor zullen nieuwe bevlogen vrijwilligers/projectleiders zich moeten aandienen.
Speciaal 2018: eerste lustrum van de Stichting COI
In 2018 zullen we aandacht besteden aan het vijf jarig bestaan van de Stichting COI.
Doel is om de binding van alle betrokkenen (bestuur, staf, bedrijven, fondsen,
gemeenten, bedrijven, vrijwilligers, ambassadeurs) te versterken.
Daarnaast zullen we de promotie van de Stichting COI versterken. In iedere geval door
een nieuwe moderne website.
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3. Colours of Impact methode, 5 x I
De werkwijze van de Stichting COI is gebaseerd op het reproductiemechanisme, zoals
we dat ook in de natuur zien. De Stichting COI wil door ketens en netwerken een
positieve impact bereiken in Nederland. Dit doen we door de volgende stappen te
zetten, de 5 x I:
1. Interesse

2.

3.

4.

5.
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Mensen ontmoeten, werkelijke interesse tonen in het welzijn van de hele mens.
Luisteren naar de soms totale uitzichtloze situatie en zo nodig de eerste nood
ledigen.
Interactie
Mensen uitnodigen en aangeven wat
Colours of Impact voor hen kan
betekenen. Vertellen uit eigen ervaring
hoe het jou helpt.
Instructie
Mensen op een passende manier
instrueren hoe ze in hun situatie meer
kleur kunnen brengen door te
veranderen. Door onderwijs,
workshops, oefeningen en radicale
keuzes. Mensen leren het beste door
zelf te doen. Het geleerde dus in de
praktijk brengen.
Invloed op mensen
Mensen worden vanuit hun passie actief economisch zelfstandig en gaan in hun
eigen netwerk projecten starten of buurtinitiatieven nemen. Juist doordat je andere
mensen gaat helpen, activeer je het geleerde voortdurend en het leert je
verantwoordelijkheid te dragen.
Impact op de wijk
Mensen in de wijk gaan ondernemingen, activiteiten, festiviteiten en projecten
organiseren om de wijk te veranderen. Op deze manier dragen zij bij aan stap 1:
Interesse wekken.

4. Werkzaamheden van de Stichting COI
De Stichting COI werkt in projecten, die geïnitieerd zijn door directie, staf en bestuur of
voortkomen en uitgewerkt worden door bevlogen vrijwilligers, die zich verbinden aan de
Stichting COI.
Voorwaarde is dat projecten voortkomen uit een hartsverlangen van bevlogen
vrijwilligers en projectleiders. Zo willen we zelf ervaren hoe effectief je vanuit passie een
project of doel tot stand kan brengen. In onderstaande lijst staan de projecten die in
broedfase, uitvoering, voorbereiding of doorontwikkeling zijn.
No. Projectnaam
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1.

Family Day Den Haag

Fase
svz dec 2017
Door ontwikkelen

2.

Financieel Fit aan de slag met je Talent! Den Haag & Rotterdam

Door ontwikkelen

3.

Empowerment Den Haag en Rotterdam

Door ontwikkelen

4.

Training en opleiding van projectleiders, ambassadeurs en
vrijwilligers

Uitvoering

5.

Huiskamer- / keukentafel gesprekken met buren om oplossingen
te zoeken bij te grote zorgen, conflicten en dergelijke.

Uitvoering

6.

Mooi van buiten, mooi van binnen. Onder dit thema worden de
volgende initiatieven uitgewerkt: Met weinig geld slim aankleden,
beauty behandeling, hairstyling, uiterlijke verzorging.

Door ontwikkelen

7.

Help2Build, waar gezinnen in armoede in hun eerste nood worden Uitvoering
geholpen, en vervolgens worden gecoacht naar zelfredzaamheid
vanuit passie.

8.

Impact Academy

Door ontwikkelen

9.

Vaders met Impact

Broedfase

10.

Jongeren met Impact

Broedfase

11.

Internationale vrouwendag in Den Haag

Uitvoering

12.

Lustrumactiviteiten 2018

Broedfase

13.

Impact of Talent

Door ontwikkelen

5. Partners
De Stichting COI wil met zoveel mogelijk partners samenwerken, die de Stichting COI
ondersteunen in het bereiken van de doelstellingen. Met de volgende partijen is
inmiddels een vorm van samenwerking aangegaan

Rotterdam
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Den Haag

Van schulden naar kansen
Met het programma Van schulden naar kansen ondersteunt Delta Lloyd Foundation
lokale projecten die huishoudens met problematische schulden vaardigheden, kennis
en gedrag aanleren.
In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam doen we onderzoek naar wat
werkt in de aanpak van armoede door schuld.
Zo werken we samen aan effectieve projecten om schulden terug te dringen.
Stichting COI biedt vanuit dit programma “Financieel Fit aan de slag met je Talent!” aan.
Dit doen we in Rotterdam en Den Haag.

Kracht on Tour 2.0
Binnen de Gemeente Rotterdam werken verschillende gemeentelijke afdelingen samen
met externe partijen om het aandeel van vrouwen die economisch zelfstandig zijn te
vergroten.
De strategie van de Gemeente Rotterdam is gericht op de lange termijn en gaat uit van
samenwerking van verschillende gemeentelijke afdelingen met externe partijen die als
doelstelling hebben het aandeel van vrouwen die economisch zelfstandig zijn te
vergroten.
Met de betrokken partijen wil de Gemeente Rotterdam ervoor zorgen:
dat het aandeel vrouwen op de arbeidsmarkt toeneemt,
dat er meer vrouwen economische zelfstandig zijn en
dat het opleidingsniveau van vrouwen op de arbeidsmarkt stijgt

MAEX
De stichting COI is aangesloten bij de MAEX in Rotterdam en Den Haag (ook wel de
maatschappelijke beurs van Nederland genoemd).
Via de website van MAEX staat welke waarde de Stichting aan Nederland toevoegt.
Ook laat we zo zien waar we behoefte aan hebben. Via de website, de MAEX Impuls en
mediapartners brengt MAEX het profiel van de Stichting onder de aandacht van
bedrijven, fondsen en overheden.
Met het profiel van de Stichting COI op MAEX hebben we toegang tot een dashboard.
Op dit dashboard leggen we koppelingen naar partners die ons initiatief verder kunnen
helpen o.m. met een doneerbutton. Om de financiële en juridische professionaliteit te
versterken gaan we in 2018 financiële ondersteuning aanvragen bij de MAEX Impuls.
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6. Organisatie
Contactpersoon
Dhr. T.C.A. Keek, Managing Director
Postadres: Vuurdoornpark 66, 2724 HK Zoetermeer
tel.
06-25158790
e-mail
tom@coloursofimpact.nl
Cynthia Valkenhoff, Projectmanager
tel.
06-55583572
e-mail
cynthia@coloursofimpact.nl
Bezoekadres:
We werken tijd en plaats onafhankelijk (dus flex).
Afhankelijk van de dagen van onze projecten maken we afspraken
in de regio’s Den Haag, Rotterdam of Zoetermeer.
Rechtsvorm
Colours of Impact is een stichting zonder winstoogmerk.
Zij heeft haar statutaire zetel in Zoetermeer, Vuurdoornpark 66, 2724 HK.
Wij werken vanaf 2013 met passie onze doelstelling uit in diverse steden en wijken in
Nederland.
Onze organisatie kent een bestuur dat toezicht houdt op de werkzaamheden en de
financiën van de stichting.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting COI bestaat uit:
● Voorzitter
mevr. M. van Hunen - Hak
● secretaris/ 2e penningmeester
dhr. P.J. de Vogel
e
● penningmeester/ 2 secretaris
mevr. C.M.V. Wilsterman
● algemeen lid met specifieke taken vacature
● algemeen lid met specifieke taken vacature
Vergaderfrequentie
Het bestuur vergadert statutair minimaal vier keer per jaar.
Daarnaast vergadert het bestuur rondom specifieke thema’s.
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Directie en staf
De directie bestaat uit één parttime managing director, die de dagelijkse leiding heeft
over de organisatie. De managing director handelt op basis van het mandaat dat het
bestuur hem heeft verleend.
De directeur werkt samen met een staf die de volgende taken uitvoert:
 Uitvoering geven aan de besluiten van het Bestuur
 Projecten initiëren, plannen maken en coachen
 Fondsenwerving
 Administratie
 Communicatie en promotie (Brochures, Website, Facebook, LinkedIn)
 Selecteren en instrueren van trainers en workshopleiders
 Selecteren en opleiden van ambassadeurs
 Lustrumjaar 2018 voorbereiden
 Ondersteunen van het bestuur en haar vergaderingen

Projectleiders en initiatiefnemers
Degene die een initiatief wil starten (de initiatiefnemer) krijgt de status van projectleider
nadat:
- beoordeeld is of het initiatief binnen de doelstelling past van de Stichting COI
- de intrinsieke motivatie bekend is en dit getuigt van voldoende passie
- het bestuur haar akkoord heeft gegeven op projectplan en begroting
- het vrijwilligerscontract is getekend
- de begroting dekkend is

Netwerk van professionals
De Stichting COI maakt gebruik van een netwerk van professionals die tegen
onkostenvergoeding of gereduceerd tarief bereid zijn om op verschillende manieren
zich in te zetten voor de Stichting COI. Deze professionals mogen het logo van Colours
of Impact gebruiken op hun communicatiemiddelen.
De mensen in dit netwerk wordt gevraagd zelf uit te kijken naar nieuwe professionals en
deze voor te dragen aan de directie.
Als een professional door woord of daad naar de mening van het bestuur de Stichting
COI kan schaden, wordt de persoon uitgesloten van deelname aan activiteiten van de
Stichting COI en moeten alle verwijzingen naar Stichting Colours of Impact worden
verwijderd.
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Netwerk van ambassadeurs
De beste ambassadeurs van de Stichting COI zijn de deelnemers die dankzij de
activiteiten van de Stichting COI vooruit geholpen zijn. Deze groep willen we een
grotere rol geven bij het vinden van het verborgen leed achter de voordeur. Zij kennen
de doelgroep heel goed en kunnen zo nodig de deelnemers introduceren bij de
workshops.
We gaan met de groep van ambassadeurs een plan maken wat zij nodig hebben om
hun rol met plezier en succes te kunnen vervullen.
Netwerk van deelnemers en vrijwilligers
De Stichting COI zal het netwerk van deelnemers en (potentiële) vrijwilligers snel willen
uitbreiden, omdat de
diversiteit aan activiteiten
veel ondersteuning vraagt.
De Stichting COI wil alle
deelnemers uiteindelijk
motiveren mee te werken
aan de doelstelling van de
Stichting COI. Kortom: van
consument (deelnemer aan
de activiteiten) naar
producent (initiator van
activiteiten). Eind 2019 hoopt
de Stichting COI in totaal
3.000 mensen betrokken te
hebben bij de activiteiten van
de Stichting COI.
Alleen al de Family Day brengt al 900 deelnemers per jaar op de been.
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7. Communicatie en promotie
Het doel is om
- eind 2018 passieve bekendheid te vergroten
- de visie van Colours of Impact verder te verspreiden
- door bekendheid nieuwe vrijwilligers en partners te verbinden aan de Stichting
door mond op mond reclame. Hoe meer mensen de projecten van de Stichting COI
steunen, hoe groter de Impact om mensen meer kleur in hun leven te laten ontstaan.
We gaan meer de (sociale) media benutten om publiciteit te creëren.

8. Fondswerving
De fondswerving vindt plaats op projectbasis. Als een initiatiefnemer/projectleider een
team heeft gevormd, waarmee de activiteiten duurzaam zijn te garanderen, en het
projectplan door het bestuur is goedgekeurd gaat de initiatiefnemer in samenspraak met
projectcoach en/of directeur en/of bestuursleden de fondsen en bedrijven benaderen.
Hoe verwerft de Stichting COI haar financiën?
 Donaties
De Stichting COI werkt
samen met gemeentelijke
overheden en fondsen. Zij
leveren 90% van de
inkomsten ten behoeve van
de projecten.
 Giften van
particulieren.
In 2018 zal de Stichting COI
haar ANBI verkrijgen, zodat
persoonlijke giften aftrekbaar
van de inkomstenbelasting
zijn.

9. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Ondernemers die de doelstelling van de Stichting COI willen steunen kunnen dat op
verschillende manieren doen:
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Door het verstrekken van een (jaarlijkse) donatie aan de Stichting COI. Indien
gewenst aan een bepaald project. Hiervoor stellen we een sponsorcontract op.
Door het verstrekken van een bijdrage in natura. Veel van onze trainers en
coaches zijn bereid een deel van hun tijd beschikbaar te stellen aan de Stichting
COI. Dit levert een win win situatie op. Ondernemers met een MVO profiel krijgen
in veel gevallen eerder een opdracht.
Buy one give one: ondernemers kunnen afspreken met hun afnemers dat bij het
afnemen van diensten een vergelijkbare dienst gratis of tegen kostprijs geleverd
wordt aan de stichting COI.
Door het verlenen van diensten aan de Stichting COI bijvoorbeeld voor
administratie, communicatie of faciliteiten tegen kostprijs of zelfs gratis.

Indien een bedrijf op één van deze manieren de Stichting COI ondersteunt zal hun
bedrijfslogo op de website worden vermeld. Het bedrijf mag op zijn/haar website het
logo en informatie van de Stichting COI of het project vermelden.
Bedrijven die op dit moment de Stichting COI ondersteunen:

Lts. COMPUTER
Aiven Sprang
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10. Administratie en verantwoording
De penningmeester draagt zorg voor de administratie volgens de regels van de
Belastingdienst en de wet. Op de website zal verantwoording worden afgelegd over de
inkomsten en uitgaven.
De penningmeester stelt de voorwaarden en instructies op voor de projectleiders
zodanig dat een verantwoorde administratie gevoerd kan worden.
De Stichting COI is met de Belastingdienst in overleg om aangemerkt te worden als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hierdoor zullen de giften aan de Stichting
COI aftrekbaar worden van het belastbaar inkomen. Bij jaarlijkse donaties boven de
€ 250,- ontvangt de donateur rond februari van het daarop volgende jaar een
aanmoedigingsbrief. De accountantsverklaring wordt verstrekt door <naam accountant>

11. Exploitatiebegroting 2018
De kosten van de stichting zijn met 5% extreem laag. Daarmee komen de middelen voor 95%
ten goede aan de projecten.
Inkomsten
Gemeente Den Haag

€ 15.000

Gemeente Rotterdam

€ 10.000

Fondsen

€ 65.000

Bedrijven

€ 2.000

Totaal
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€ 92.000

Uitgaven
Impact Empowerment Den
Haag
Financieel Fit aan de slag
met jeTalent! Den Haag
Zelfvertrouwen door
schoonheid Den Haag
Family Day Mariahoeve
Internationale vrouwendag
Den Haag
Financieel Fit aan de slag
met je Talent! Rotterdam
Help2Build
Bestuurskosten
Bank- , administratie- en
accountant kosten
Website
Ontwikkeling en
teambuilding
Vrijwilligers
Scholing

€ 5.000
€ 35.000
€ 1.000
€ 9.000
€ 500
€ 36.000
€ 1.000
€ 500
€ 1.500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 1.000
92.000

