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Voorwoord

Als voorzitter van Stichting Universal Awakening vind ik het fijn, ons beleidsplan aan u voor
te leggen.
Stichting Universal Awakening is opgericht op 19 september 2017 in Borger–Odoorn door
een aantal enthousiaste mensen met het hart op de juiste plaats. De Stichting Universal
Awakening is in het leven geroepen om onze idealen te kunnen realiseren. Wij staan voor het
bevorderen van geestelijke groei en bewustwording. Maar wij willen natuurlijk ook betrokken
zijn bij ieder aspect wat direct of indirect onze samenleving raakt.
Wij willen mensen laten inzien hoe belangrijk het is, om in verdraagzaamheid en in liefdevol
respect met elkaar om te gaan. En dat soort bewustwording is van het grootste belang om tot
een meer harmonieuze samenleving te komen.
Persoonlijk ben ik er trots op dat we onze idealen met elkaar maar ook met steeds meer
mensen mogen delen.
Dat is de reden dat wij deze ANBI-status willen aanvragen. Want het voordeel van een ANBIstatus is, dat enerzijds de gever het van de belasting kan aftrekken en anderzijds de Stichting
gevrijwaard blijft van het betalen van belasting. Daarnaast houdt het ons als Stichting bij de
les door de transparantie en openbare verslaglegging die daarbij vereist is.
Dit plan geeft een duidelijk inzicht in onze visie en doelstellingen maar ook in ons financieel
beleid en in het functioneren van ons bestuur.

Mevrouw M. Zandbergen
Voorzitter.

Inleiding
In de aankomende periode krijgt Stichting Universal Awakening te maken met grote
uitdagingen. Vooral als het gaat over het zoeken van sponsoren, donateurs, giften, regionale
en landelijke bekendheid door veel te netwerken. Deze activiteiten zijn noodzakelijk als de
stichting haar doelstellingen wil verwezenlijken. Wij realiseren ons terdege, dat hiervoor veel
doorzettingsvermogen de inzet zal moeten zijn.
Met dit beleidsplan wil het bestuur duidelijk maken, wat zij in de toekomst wil betekenen en
wat haar plannen zijn om Stichting Universal Awakening zo’n groot mogelijke bekendheid te
geven.
Ook wil het bestuur van Stichting Universal Awakening zich open en positief opstellen
tegenover initiatieven van anderen die hetzelfde beogen. Vanuit een dergelijke instelling zal
de insteek zijn om van elkaar te leren en elkaars ervaringen te delen. Want ons hele bestuur
is van mening, dat alleen het resultaat belangrijk moet zijn en niet de poppetjes.

Visie
Wij willen de harten van mensen inspireren en bezielen.
Wij weten en beseffen, dat er heel veel trauma’s en pijn in onze maatschappij aanwezig is en
dat er steeds meer medemensen in de knel gekomen zijn en geen uitzicht meer hebben op
een betere toekomst.
Met name kinderen betalen de rekening hiervoor.
Wij willen zoveel mogelijk een uitzicht bieden aan deze meest kwetsbare groep binnen onze
samenleving. Ook zijn wij van mening, dat ieder mens gelijke rechten moet krijgen en dat
mensen bewust moeten worden van hun eigen kracht waardoor angsten en onzekerheden
tot het verleden kunnen gaan behoren.
Wij denken aan een samenleving waarin harmonie en saamhorigheid de boventoon voeren
en het betekenisvol zal zijn om iets voor een ander te kunnen betekenen. Sleutelwoorden
hierin zijn voor ons: Respect, Liefde, Educatie, Emancipatie en Acceptatie.

Doelstellingen
 Wij staan voor het bevorderen van geestelijke groei en bewustwording voor
iedereen.
 Wij willen een belangrijke bijdrage leveren aan een positieve maatschappelijke
verandering.
 Het begeleiden en ondersteunen van met name hoog gevoelige kinderen om hen de
kans te bieden zich op een natuurlijke manier te ontwikkelen vanuit hun innerlijke
potentie.
 Het leren ontdekken van persoonlijke talenten en het aanbieden van ondersteuning
daarin, om vervolgens het beste uit iemand naar boven te halen.
 Het proces van bewustwording en ontwaken willen wij bevorderen door voorlichting,
educatie, workshops, coaching, cursussen, het organiseren van lezingen en het
uitgeven van boeken die bij onze visie aansluiten, waarmee het proces van
bewustwording wordt ondersteund.

Achtergrond Stichting
Bestuursleden en medewerkers van Stichting Universal Awakening zijn wakkere en
spiritueel bevlogen mensen die bewust in het leven staan. Vanuit die achtergrond en
motivatie is deze Stichting tot stand gekomen.
Wij willen meebouwen aan een positieve samenleving waarin het goed is voor
iedereen te leven en waarin onze kinderen, zich veilig en liefdevol omringd kunnen
ontwikkelen.

Stichtingsbestuur
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter:

Mevrouw M. Zandbergen

Secretaris/Penningmeester:

Mevrouw A. Vrij

Bestuurslid:

De heer

A. Veldhuizen

Financiën

Om onze doelen te bereiken realiseren wij ons maar al te goed dat hier geld voor
nodig is en daarom vragen wij aan zoveel mogelijk mensen om ons financieel te
ondersteunen.
Wij gaan uit van een jaarlijkse kostenpost vooral in het eerste jaar want dan heb je te
maken met allerlei opstartkosten.
De jaarlijkse terugkerende kosten zijn de basiskosten om de Stichting draaiende te
houden. Maar om de stichting te laten groeien en landelijke bekendheid te geven,
daar is meer geld voor nodig. We zullen daarom al onze netwerken gaan bundelen en
alles daarbij uit de kast gaan halen, met betrekking tot het werven van donateurs en
sympathisanten die onze Stichting financieel willen ondersteunen.
Inmiddels hebben we zelf al het geld bij elkaar gebracht om onze website te
bekostigen.
Verder zullen de jaarlijkse kosten bestaan uit promotiekosten, administratie en
portokosten alsmede afschrijvingskosten, bankkosten, telefoonkosten,
reiskostenvergoeding en huurkosten.
Voor al de doelstellingen van de Stichting is geld nodig en het is het op dit moment
nog te vroeg, daarover nu al enige indicatie af te geven.
Iedere bestuurder en verdere medewerkers zijn vrijwilligers en worden niet betaald
en doen hun werk in hun vrije tijd en dat is naar onze mening de enige juiste en
zuivere manier van ideëel zijn. En dat maakt het op dit moment erg lastig om in te
kunnen schatten wanneer zaken gerealiseerd kunnen worden.
Zoals in onze statuten staat beschreven heeft de Stichting Universal Awakening geen
winstoogmerk.

Geldwerving
De Stichting Universal Awakening wil haar geld binnenhalen door bedrijven te
enthousiasmeren onze idealen te sponseren, het werven van donateurs, het
binnenhalen van giften en fondswerving.
Vandaar dat wij streven naar een ANBI-status dat ons daar zeker in kan ondersteunen
en waardoor wij zo transparant mogelijk naar buiten kunnen treden.
Voorts zullen wij niets onbenut laten om zo breed mogelijk financiële steun binnen te
halen. Blijvend netwerken is daarbij noodzakelijk, om daarbij steeds weer opnieuw
financiële bronnen aan te kunnen boren.

Beheer en besteding
Zodra Stichting Universal Awakening de ANBI-status heeft bereikt zijn wij niet alleen
verplicht een administratie te voeren maar ook jaarlijks aan de belastingdienst de
gebruikelijke jaarstukken te overleggen. Ook zullen wij deze stukken na ieder boekjaar
middels onze website www.universalawakening.org openbaar maken.
Deze stukken worden eveneens door het bestuur beoordeeld, gecontroleerd en
ondertekend waarna de penningmeester gedechargeerd wordt.

Gegevens Stichting
Stichting Universal Awakening heeft haar domicilie gekozen in de gemeente BorgerOdoorn aan De Werf 13, 7875BA.
Zij is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer:
69639043.
Het fiscaalnummer van de Stichting is RSIN 857952109.
Het bankrekeningnummer van de Stichting is IBAN: NL74 TRIO 0338718826.
Alle informatie vindt u op de website www.universalawakening.org
En verder kunt u ons bereiken door te mailen naar info@universalawakening.org

Contactgegevens

Stichting Universal Awakening
Postadres:
De Werf 13
7875 BA Exloo
Telefoon: 06 17 57 54 77
E-mail: info@universalawakening.org
Triodos bankrekeningnummer:
NL74 TRIO 0338718826

