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Waarom deze stichting?
Global Charity Support Foundation (GCSF) is opgericht in 2020met als doel het ondersteunen van
non-profit en goede doelenorganisaties in Nederland en wereldwijd. Wij geloven dat
maatschappelijke initiatieven een belangrijke functie hebben om problemen in onze samenleving te
agenderen en aan te pakken. Dat kan door zelf projecten en diensten te ontwikkelen en nieuwe
initiatieven mogelijk te maken, maar ook door maatschappelijk en politiek beleid te beïnvloeden.
Kenmerken van deze organisaties zijn dat ze starten vanuit een ideaal en/of een geconstateerd
probleem dat oplossing behoeft.
De rol van vrijwilligers is daarbij cruciaal. Initiatiefnemers zijn meestal vrijwilligers, zeker in de
startfase. Ook in de verdere groei en uitbouw van activiteiten spelen vrijwilligers een grote rol, als lid
van bestuur of raad van toezicht en ook door uitvoering van de primaire taken van de organisatie.
Maar de organisatie kan alleen slagvaardig worden als aan een aantal basisvoorwaarden is voldaan:
een heldere bestuursstructuur; voldoende middelen, financieel en in menskracht; een goede
administratie en beheer van gegevens van bijvoorbeeld donateurs en vrijwilligers; opbouw van
kennis en expertise over het onderwerp en methoden om deze door te geven aan anderen.
Bij al deze taken wil GCSF andere organisaties bijstaan met ervaren mensen die het leuk vinden om
anderen op weg te helpen en hun kennis over te dragen.
Missie
GCSF is een stichting van mensen met ervaring in de filantropische sector die primair andere nonprofit instellingen ondersteunt. Wij helpen met activiteiten en evenementen, het inrichten van de
organisatie, trainingen en cursussen, fondsenwerving en database en andere taken waar behoefte
aan is. Dit bieden wij met name aan voor kleine instellingen.
Middelen
Voor de diensten vragen we een redelijke maar gematigde vergoeding en proberen die door middel
van fondsenwerving in het kader van ons werk te verwerven, omdat de organisaties waar we voor
werken daar meestal nog geen of onvoldoende financiële middelen hebben.
Mogelijke activiteiten
•
•
•
•
•
•

Het mee helpen inrichten van de organisatie en opstellen van statuten
Het verwerven van de ANBI status in Nederland of vergelijkbare status van erkende nonprofit organisatie in andere landen
Het maken van een fondsenwervingsplan en Case for Support
Het aanvragen van subsidies bij overheden en fondsen
Het werven van sponsors
Het opzetten van een nieuwsbrief

•
•
•
•

Het opzetten van een crowdfunding campagne
Inrichting van een database
Trainingen in fondsenwerving
Andere trainingen op inhoudelijke terrein of op gebied van belangenbehartiging

Plannen voor 2021-2022
De eerste twee jaar zijn voor de stichting zelf een fase van pionieren en ervaring opdoen met hoe we
deze taken het beste kunnen uitvoeren. Een aantal projecten heeft zich al ingediend en zal in 2021
en begin 2022 worden uitgevoerd. Deze bevinden zich vooral op het terrein van dementie.
1. Het bestuur uitbreiden tot tenminste vier mensen en taken verdelen.
2. Korte training ontwikkelen voor mantelzorgers van mensen met dementie. De vraag hiernaar is
gekomen van een aantal Alzheimer organisaties in het Caribisch gebied (Sint Maarten, Bermuda)
en van Alzheimer Indonesia Nederland. Eén trainingspakket kan daarbij als basis dienen, maar
elke training wordt aangepast aan de behoeften van de organisatie.
3. Dementie Anders Bekeken: project rond een fototentoonstelling over mensen met dementie,
gemaakt door fotografe Cathy Greenblat. In Zeist wordt dit gedurende Wereld Alzheimermaand
gecombineerd met workshops over kunst en dementie, lezingen en films.
4. Mogelijke uitbreiding van dit project met specifieke activiteiten in Amsterdam en nog een of
twee plaatsen in Nederland.
5. Onderzoek naar mogelijkheden om fondsen te verwerven van de Europese Unie voor projecten
rond dementie.
6. Ontwikkelen van een database die kleine organisaties kunnen gebruiken voor het opzetten van
bestanden voor nieuwsbrieven, crowdfunding en andere fondsenwervende activiteiten.
In de loop van 2021 wordt bekeken hoe deze activiteiten kunnen worden uitgebreid.

