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Inleiding 
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting TienTotZestien. Na jarenlange samenwerking en de 
realisatie van tal van ideële projecten ten gunste van het onderwijs hebben Louis Hilgers en Alex-Jan 
Sigtermans, samen met Roy Hendriks die hen in de uitvoering van deze projecten altijd heeft 
ondersteund met financieel advies, besloten een stichting op te richten die het algemeen belang 
dient. 

 

Doelstelling 
De Stichting TienTotZestien heeft tot doel actief bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen, 
tieners en jongeren (hierna te noemen: de doelgroep) in Nederland, op Aruba, Curaçao, Sint-
Maarten, in Suriname en Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (hierna te noemen: 
het doelgebied).  

Onder ontwikkeling verstaan wij naast het reguliere onderwijs ook de ontwikkeling van sociale, 
emotionele en maatschappelijke vaardigheden. Alsmede digitale vaardigheden, die samen met het 
hedendaags onderwijs cruciaal zijn in de ontwikkeling tot een toegerust, (digitaal) vaardig en 
betrokken wereldburger. We focussen op de ontwikkeling van de persoon, niet enkel de ontwikkeling 
van kennis en vaardigheden. 

Om onze doelstelling te bereiken ondersteunen we actief het basis (funderend), speciaal, voortgezet 
en middelbaar onderwijs. Dat doen we door het uitvoeren van projecten, ontwikkelen van 
leermaterialen, het (ondersteunen bij) professionalisering van leerkrachten, docenten en 
schoolleiders, en het tot stand brengen of faciliteren van samenwerkingen. Waar mogelijk ook over 
landsgrenzen binnen het werkgebied. 

Daarnaast zoeken we de samenwerking op met partijen die de doelgroep bereiken en ondersteunen 
buiten het reguliere onderwijs om. Dat kunnen stichtingen of onderwijsorganisaties zijn. Maar ook 
online initiatieven, influencers, verenigingen, en andere plaatsen waar kinderen, tieners en jongeren 
samenkomen of elkaar ontmoeten. 

De naam van de stichting, Stichting TienTotZestien, geeft de kern van onze doelgroep weer: het 
ontwikkelende kind in de leeftijd van tien tot zestien jaar. De stichting spant zich echter in voor de 
gehele doelgroep van kind (4 jaar) tot jongere (21 jaar).  

 

  



  
2 

Activiteiten 
De stichting, gestart in 2023, organiseert veel van haar activiteiten in de vorm van projecten. De 
projecten hebben vooraf een duidelijk vastgestelde doelgroep, tijdsplanning en begroting. De 
projecten kunnen onder andere de volgende componenten bevatten: 

 Het onder de aandacht brengen van een thema binnen de doelgroep; 
 Het (in regie) ontwikkelen van leermaterialen; 
 Het ontwikkelen van trainingsmaterialen en ondersteunen van professionaliseringstrajecten 

voor leerkrachten, docenten en schoolleiders; 
 Het samenbrengen van partijen om bovenstaande te bewerkstelligen; 

Het grootste actuele project (februari 2023) van de stichting betreft het ontwikkelen van een 
educatiepakket rondom racisme, discriminatie en slavernij (werktitel: 4XNEE). 

Naast deze projecten zijn er een aantal continue activiteiten die de stichting onderneemt: 

 Het (faciliteren van) de donatie van gebruikte apparatuur en leermiddelen aan scholen 
specifiek op Curaçao en Suriname, gezien de grote nood aan deze middelen in die landen; 

 Het aanjagen van initiatieven om het onderwijs in het doelgebied te ondersteunen, anders 
dan de stichting zelf al doet; 

 Het ondersteunen en adviseren van onderwijsbestuurders in het doelgebied; 

Vanuit de projecten en activiteiten kunnen tools of middelen ontstaan die duurzaam geborgd dienen 
te worden zodat deze blijvend voor het onderwijs beschikbaar zijn.  

Een volledige omschrijving van de actuele projecten en activiteiten is te vinden op onze website, 
www.tientotzestien.nl.  
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Organisatie 
De stichting is opgericht op 9 februari 2023.  

Bestuur 
Bij de oprichting is een eerste bestuur aangesteld, te weten: 

Dhr. A.J.H. (Alex-Jan) Sigtermans, voorzitter 
Dhr. R.M.F. (Roy) Hendriks, penningmeester 
Dhr. L.P.M. (Louis) Hilgers, secretaris 

Het bestuur bestaat conform de statuten telkens uit tenminste drie leden. Bij het vrijkomen van een 
vacature zal hierin zo spoedig als mogelijk voorzien worden. Bestuursleden worden benoemd voor 
onbepaalde tijd. 

De bestuurders worden gekozen vanuit hun relevante kennis, ervaring en netwerk in het werkveld, 
en binding en commitment met de doelgroep en/of een of meer van de landen uit het doelgebied 
van de stichting. Zij vinden daarin de motivatie voor hun functie. 

Het bestuur is onbezoldigd, de bestuurders zetten zich vrijwillig in voor het belang van de stichting. 
Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.   

Het bestuur komt tenminste tweemaal per jaar samen, of vaker zo zij nodig acht in het belang van de  
stichting. 

Vestiging 
De stichting acht het voor de verwezenlijking van haar doelstelling niet noodzakelijk een kantoor aan 
te houden, en zal hiervoor dan ook geen kosten maken. 

Als post- en vestigingsadres zal gekozen worden het kantooradres van de penningmeester (Finance 4 
Business B.V., Elsloo). Finance 4 Business heeft verklaard haar adres en kantoor voor dit doeleinde 
om niet ter beschikking te stellen aan de stichting. 

Het post- en vestigingsadres van de stichting is: 

Stichting TienTotZestien 
Stationsstraat 82 
6181 AK Elsloo 

Contact met het bestuur kan verder gezocht worden via info@tientotzestien.nl.  

Opdrachtverstrekking 
Het bestuur kan er voor kiezen om in het belang van de uitvoering van een van de projecten of 
activiteiten aan derden een opdracht te verstrekken. De vergoeding voor deze opdracht zal altijd 
vooraf begroot zijn, en ten hoogste marktconform.  

Bij het selecteren van geschikte opdrachtnemers wordt naast vereiste en aantoonbare kwaliteiten en 
vaardigheden gekeken naar de binding met de doelgroep en/of het doelgebied van het project. 

Opdrachtnemers worden geacht de doelstelling van de stichting te onderschrijven. 
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Financiën 
De stichting stelt jaarlijks een begroting op voor haar vaste lasten en uitgaven m.b.t. doorlopende 
activiteiten. Deze begroting wordt tenminste twee maal per jaar gemonitord. 

Ieder project heeft een eigen projectbegroting die volgens regelmatige cyclus wordt gemonitord. 
Deze cyclus wordt bij de start van het project vastgelegd, en is in frequentie afhankelijk van de 
omvang van de begroting en activiteiten binnen het project, maar tenminste twee keer per jaar. 

Fondsen 
De stichting verkrijgt haar fondsen vanuit subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en 
legaten. Voor projecten wordt telkens bij initiatie gezocht naar de benodigde fondsen, alvorens de 
uitvoering gestart wordt. De eventuele kosten van een fondsenwerving van een project wordt 
bekostigd vanuit de algemene middelen van de stichting. Daar waar mogelijk worden verkregen 
fondsen geoormerkt aan de projecten waarvoor zij bestemd zijn. De stichting streeft er naar niet 
meer dan noodzakelijke reserves aan te houden. 

Naast inkomsten uit deze bronnen kunnen ook inkomsten vanuit projecten verkregen worden, en 
wordt gestreefd naar duurzaam inkomen vanuit de tools en middelen die de stichting onder haar 
beheer neemt. 

Het bestuur van de stichting zal in het oprichtingsjaar 2023 actief op zoek gaan naar duurzame 
inkomensstromen voor de ondersteuning van haar vaste activiteiten. 

Jaarverslag 
De stichting zal telkens binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een jaarverslag en financiële 
verantwoording publiceren op haar website www.tientotzestien.nl. Het eerste boekjaar loopt van 9 
februari (oprichting) tot en met 31 december 2023. Derhalve is nu dan ook geen jaarverslag en 
verantwoording beschikbaar. 

 

Actualisatie 
Dit beleidsplan zal jaarlijks gecontroleerd en waar nodig geactualiseerd worden. Indien er sprake is 
van grote wijzigingen binnen beleid, organisatie of financiën zal het beleidsplan tussentijds 
bijgewerkt worden. De meest recente versie zal telkens gepubliceerd worden op de website 
www.tientotzestien.nl.  

 


