Actueel beleidsplan
Inleiding:
De Stichting Jeugdfonds Vught heeft als doel projecten van jeugdorganisaties uit Vught, of jeugdige
individuen, financieel te ondersteunen. De Stichting wil dat bereiken door jaarlijks aan een vaste
groep donateurs een bijdrage te vragen waarmee de financiële doelen kunnen worden behaald. De
Stichting heeft de focus op jeugdorganisaties in en rond Vught, of jeugdige individuen en werkt samen
met organisaties die zicht hebben op ‘kansarme jeugdigen’.
Missie, visie en strategie:
Stichting Jeugdfonds Vught is opgericht naar aanleiding van het evenement Vught Overbrught in
2015. Dit evenement was geheel voorbereid door een samenwerking van vier Vughtse serviceclubs:
Lions, Kiwanis, Rotary en Soroptimisten. De Stichting Jeugdfonds Vught is het vervolg van
voornoemde samenwerking waarbij de Stichting staat voor de (financiële) continuïteit aan de jeugd
van Vught (individueel) en ook aan Vughtse jeugdorganisaties. De Stichting onderscheidt haar
activiteiten door in de breedte jeugdorganisaties financieel te ondersteunen. Wanneer specifieke
organisaties geen financiële hulp meer kunnen bieden, kan altijd een aanvraag bij de Stichting
Jeugdfonds Vught worden ingediend. De Stichting staat voor participatie van alle jeugdigen in de
Vughtse samenleving.
Strategie:
Al vanaf 2015 richt de Stichting zich op de inzameling van middelen. Een aantal particuliere personen
heeft een commitment afgegeven om de Stichting minimaal 5 jaar financieel te ondersteunen.
Periodieke toewijzingen worden afgestemd met andere lokale fondsen die voor specifieke doelen
voor de jeugd in Vught al operationeel zijn. Het bestuur heeft bij verschillende (jeugd)organisaties het
Jeugdfonds onder de aandacht gebracht. Daarnaast plaatst het Jeugdfonds op de website enkele
voorbeelden van individuele aanvragen die door het Jeugdfonds zijn gehonoreerd.
Per jaar zal er een schriftelijke verantwoording worden afgelegd aan de particuliere donateurs. Alle
specifieke aanvragen zullen (anoniem) worden vermeld waarbij ook een financiële verslaglegging
volgt. Indien nodig zal het bestuur het beleid doorlopend aanpassen. Veranderende omstandigheden
kunnen er toe leiden het beleid bij te sturen.
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