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Voorwoord:
Momenteel bekijkt u het eerste beleidsplan van Stichting Imagine Multi Culti.
Stichting Imagine Multi Culti is opgericht door een groep betrokken burgers die zichzelf
op verschillende vlakken ingezet hebben als vrijwilligers. Meestal waren zij actief bij
evenementen die een verbindend karakter hadden. Deze vrijwilligers geloven allemaal
dat de kwaliteit en leefbaarheid van onze maatschappij door onszelf ingevuld dient te
worden.
Deze stichting is opgericht met de doelstelling: “ Het organiseren van evenementen en
projecten om meer verbinding en begrip te creëren binnen een multiculturele
samenleving en het verrichten van al wat hiermee verband houd t of daartoe
bevorderlijk kan zijn”.

In tijden van polarisatie, verdeeldheid en populisme lijkt het ons noodzakelijk om een
gezond tegenbeeld te laten zien. Hierbij willen wij onszelf niet mengen in de discussies
en de strijd want dat roept alleen maar tegen reacties op. Wij willen graag, door de
evenementen en projecten die wij organiseren, laten zien dat een inclusieve
samenleving juist wel mooi is.
In 2018 organiseerden wij, toen nog als particulier, de eerste try-out van de Imagine
Multi Culti dag. Dit was met 700 bezoekers met 30 verschillende culturele
achtergronden 1 groot succes. Vanaf dit jaar willen wij de Imagine Multi Culti dag groter
laten worden en daarnaast meer verbindende projecten opzetten.
Nadat wij samen Sutter Kars Notariskantoor de statuten hadden opgesteld en daardoor
deze stichting hadden opgericht wilden wij ook graag een Culturele ANBI status
verkrijgen. Voor deze status is het noodzakelijk een beleidsplan te schrijven. Bij het
opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met de ANBI eisen.
Het hebben van een Culturele ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en
particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting. Daarnaast geeft het ons als
stichting de vrijwaring van het betalen van belasting over de ontvangen giften en
schenkingen.
Dit plan geeft u inzicht in:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Onze missie, onze visie en de doelstellingen van Imagine Multi Culti
Welke werkzaamheden wij uitvoeren / activiteiten van de stichting
De financiën van de stichting
Hoe wij ons financieel plan georganiseerd krijgen.
Hoe wij als stichting omgaan met het beheer van het geld.
Waaraan wij het geld van de stichting uitgeven.
De rol van ons bestuur en wat er van hen verwacht word.

Dit plan is opgesteld en goed bevonden door het gehele bestuur van Stichting Imagine
Multi Culti!
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1. Inleiding:
Stichting Imagine Multi Culti zal vanaf nu veel inzet moeten tonen om alles
georganiseerd te krijgen zoals bedacht. Enerzijds willen wij jaarlijks de Imagine Multi
Culti dag organiseren en anderzijds willen wij extra projecten en activiteiten ontwikkelen
om meer begrip, verbinding, cohesie en verbroedering te realiseren tussen de mensen
uit onze Multi Culturele samenleving.
Om dit te realiseren zullen wij moeten gaan zoeken naar sponsoren, donaties, giften,
lokale/regionale bekendheid en diverse partners om mee samen te werken. In eerste
instantie werken wij met een 5 jaren plan waarin we laten zien dat de Imagine Multi
Culti dag een zelf bedruipend project gaat worden.
Daarbij zullen we doorlopend moeten kijken naar voldoende liquide middelen om
andere projecten en evenementen op te starten en uit te werken. Doelstelling is om in
samenwerking met derden (andere stichtingen, bedrijven, verenigingen en particulieren)
te werken aan de acceptatie van een inclusieve samenleving.
Uiteindelijk zijn verschillen in Cultuur helemaal niet raar!

1.2

Missie / Visie

Stichting Imagine Multi Culti ziet een maatschappij voor zich waarin het normaal is dat
mensen trots kunnen zijn op hun eigen cultuur. Eigenlijk is cultuur iets heel unieks net
zoals ieder mens heel uniek is. Wij vinden dat er op gehouden moet worden met het
oordelen op onderlinge verschillen, want volgens ons kunnen wij daar met zijn allen,
beter meer van leren en van genieten.
In eerste instantie zien wij dit voor ons op lokaal niveau en in de provincie Utrecht. Later
in de toekomst, waar wij naar toe gaan werken zien wij deze verbeterde cohesie ook
graag ontstaan in heel Nederland. We leven met zijn allen in een Multi Culturele
maatschappij en moeten er ook met zijn allen wat moois van maken.
Door te beginnen met het organiseren van de jaarlijks terugkerende Imagine Multi Culti
dag in Nieuwegein zorgen wij voor meer begrip en vertrouwen tussen de inwoners met
een grote diversiteit in culturele achtergronden. In de aanloop naar deze dag toe zullen
wij, samen met vrijwilligers, mensen wijzen op wat voor een mooie, diverse
maatschappij wij eigenlijk zijn. Wij sluiten ons hiervoor aan bij bestaande
evenementen/projecten, leggen contacten met groepen mensen met verschillende
culturen en zullen overal vertellen dat cultuur iets moois is.
Wij zien het delen van elkaars gebruiken met elkaar als essentieel onderdeel van de
acceptatie van een inclusieve samenleving. Genieten van elkaars eten, genieten van
elkaars muziek, genieten van elkaars gebruiken en genieten van elkaars dansen, zorgen
voor meer begrip en minder (ver) oordelen.
Daarom willen wij minimaal 1 x per jaar het leven vieren samen met al die verschillende
mensen. Een dag waar het juist belangrijk is te tonen welke cultuur bij je hoort en waar
wij genieten van de onderlinge verschillen.
Ieder mens wil tenslotte erkenning, vriendschap, begrip, onderdak, mogelijkheden,
vrede en vrijheid! Dat willen wij samen met iedereen ook echt mogelijk maken.
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1.3

Onze doelstellingen:

Helaas zien wij momenteel dat mensen ernstig verdeeld zijn en vaak niet goed weten
hoe zij om moeten gaan met mensen met een andere achtergrond. Ondanks dat
Nederland een Multi Cultureel land is lijkt het er vaak op dat we zijn vergeten om te
leren gaan met onderlinge verschillen. Veelal worden gebruiken die anders zijn dan wat
wij zelf geleerd hebben als raar of vreemd beoordeeld. Dit is wellicht een natuurlijke
reactie van de mens echter zijn wij van mening dat wij hiermee met zijn allen ook
anders om kunnen gaan.
De doelstellingen die wij hebben zijn eigenlijk heel eenvoudig en wij willen deze
bereiken door met een groeiende groep mensen een voorbeeld te zijn. Vrijwilligers,
artiesten, ondernemers, andere stichtingen en bezoekers die allemaal laten zien hoe
mooi onze Multi Culturele samenleving is. Nog steeds geldt gelukkig dat zien – volgen is
en daar willen wij enthousiast gebruik van maken.
In eerste instantie werken wij lokaal, breiden uit naar de provincie en daarna stralen wij
landelijk uit. In alle gevallen zijn onze doelstellingen hetzelfde. Wij geven ze dus graag in
algemene vorm weer:
❖ Het bevorderen en continueren van wederzijds begrip, wederzijds respect en
meer cohesie tussen mensen in de wijken en buurten onderling.
o Door het delen van unieke culturele gebruiken zoals verschillende muziek,
verschillende (volks) dans en het delen van eten met elkaar uit
verschillende thema keukens (iedere keuken een andere culturele
achtergrond)
o Door het maken van een documentaire waarin we willen laten zien dat
onderlinge verschillen in cultuur helemaal niet raar zijn.
o Door het organiseren van activiteiten waar mensen samen moeten /
kunnen werken en die uitnodigend zijn om meer verbinding te realiseren
tussen mensen onderling.
❖ Het bevorderen en continueren van nieuwe en bestaande vriendschappen van
mensen uit verschillende culturele groepen.
o Door het organiseren van informatie avonden waar getoond wordt dat
juist de onderlinge overeenkomsten tussen mensen erg belangrijk zijn.
o Door het creëren van een ideeën en plannen “boom” waar wij mensen uit
nodigen om hun talent aan een idee te verbinden.
o Door het aansluiten bij andere stichtingen/projecten die ook werken aan
een inclusieve maatschappij.
o Door het organiseren van vrijwilligersmomenten, filmmomenten, benefiet
momenten, enz waar het voor mensen mogelijk is om vaker in contact te
komen met anderen.
❖ Het bevorderen en continueren van meer begrip tussen verschillende
cultuurgroepen.
o Door het samenwerken met Moskeeën, Kerken en andere
geloofsgroepen.
o Door het organiseren van thema momenten waarin bepaalde cultuur
gebruiken extra benadrukt worden (denk aan artiesten, dansen, eten)

5
Verschil tussen culturen zou eigenlijk helemaal niet raar moeten zijn!

6

Beleidsplan Stichting Imagine Multi Culti – Zodat we samen weer het leven vieren.
o Door het presenteren van de door onszelf gemaakte documentaire in
wijkhuizen, buurtcentra, bibliotheken en scholen.
❖ Het stimuleren en mogelijk maken dat mensen zichzelf nuttig en waardevol
voelen.
o Door samen te gaan werken met een grote groep vrijwilligers.
o Door mensen uit te nodigen mee te komen helpen
o Door de mensen die meehelpen extra in het zonnetje te zetten
o Door te blijven benadrukken dat ieder mens telt
Om dit alles te bereiken zullen wij onszelf inzetten met het organiseren van
evenementen en projecten om meer verbinding en begrip te creëren binnen een
multiculturele samenleving en het verrichten van al wat hiermee verband houd of
daartoe bevorderlijk kan zijn”.

1.4

Onze doelgroep:

Inmiddels hebben wij ontdekt dat cultuur eigenlijk iets heel persoonlijks is. Ook al zijn er
natuurlijk grote cultuurgroepen waar in algemene zin een overlap is qua gebruiken,
muziek, eten en geloof, blijkt er toch nog veel verschil te zijn in de beleving van deze
aspecten.
Wanneer we wat gerichter naar Cultuur gaan kijken en de beleving daarvan bij
verschillende mensen dan leren wij al snel dat Cultuur eigenlijk iets heel unieks is. Ieder
mens kijkt toch weer anders naar gebruiken, vind verschillende muziek mooi en geniet
van bepaald eten met keer op keer weer andere ingrediënten.
Omdat de beleving van zo’n beetje alles voor ieder mens weer persoonlijk anders is,
kunnen we zeggen dat iedere persoon eigenlijk een unieke cultuur heeft. Dit is voor
onze stichting en doelstelling prachtig om te weten.
Onze doelgroep bestaat dus eigenlijk uit iedereen die graag een veilig, mooi, vredevol en
saamhorig leven wil leiden. Iedereen die niet wil oordelen of veroordelen maar wel wil
leren van onderlinge verschillen. Iedereen die snapt dat wijzelf onze maatschappij vorm
moeten geven en liever niet wil dat er uitsluiting en stigmatisering plaats vind.
Jong, oud, jongen, meisje, gelovig, atheïst, sporter, werker, gezond, ziek, gehandicapt
en/of welke groep iemand ook bij hoort, iedereen hoort wat ons betreft in een
inclusieve samenleving een mooi en fijn leven te hebben.
Daarbij is het juist fantastisch te tonen hoeveel verschillende gebruiken wij allemaal
eigenlijk hebben in onze maatschappij. Gebruiken die niet raar zijn maar waar we juist
allemaal van mogen en kunnen genieten.
Onze doelgroep is eigenlijk de gehele maatschappij. Stichting Imagine Multi Culti zet
zich graag in om onderling begrip, vriendschap en meer cohesie tussen mensen te
bevorderen. Dit doen wij samen met iedereen waar dit over gaat!
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2. Achtergrond / waarom Stichting Imagine Multi culti
Voordat de stichting een stichting werd waren de huidige bestuursleden en de mensen
die zichzelf nu al vaste vrijwilliger zijn al erg begaan met de wereld. Zij stonden midden
in de maatschappij en deden vanuit hun eigen overtuiging al niet mee met verdeling,
polarisatie, uitsluiting en veroordeling.
Zonder op het individu in te gaan zijn dit allen mensen die ieder mens gewoon
accepteerde ongeacht kleur, geloof, gebruiken of herkomst. De stelregel van hen is dat
iedereen een gelijke kans hoort te hebben en dat de andere mens het zelf anders kan
bewijzen.
Zo was er in deze groep mensen inzet voor vluchtelingen en migranten, werden er
gezellige momenten bezocht zoals bruiloften of etentjes, werd er samen getreurd bij
verdrietige zaken en stonden zij aan zij wanneer er voor elkaar opgekomen moest
worden.
Tijdens al deze zaken merkten wij dat wij overal welkom waren, maar dat de mensen
onderling het moeilijk vonden om contact te leggen met mensen uit andere groepen.
Kennelijk voelden wij onszelf vrij om ons aan te sluiten bij een Marokkaanse bruiloft,
een Turks offerfeest, een Surinaamse begrafenis, een Griekse volksdans, een
Papoeaans ritueel of een Nieuw Zeelandse Haka (en alles wat daar tussen in zit). Wij
ontdekten dat veel mensen zichzelf niet zo vrij voelden omdat ze niet goed wisten wat er
van hen verwacht werd.
Hierdoor besloten wij om in 2018 als try-out de Imagine Multi Culti dag te organiseren in
Nieuwegein. Dit begon met het plaatsen van een oproep op Facebook waarin wij onszelf
afvroegen wat “men” ervan zou vinden wanneer wij een dag zouden organiseren waar
iedereen juist trots kon zijn op zijn/haar cultuur en dit ook openlijk mocht tonen.
Het aantal reacties was overweldigend waardoor wij positief gestimuleerd werden deze
dag te organiseren.
Tijdens de eerste editie hadden wij 700 mensen op de been. Samen genoten zij van 18
artiesten die allemaal weer een verschillende cultuur hadden. Samen genoten zij van
eten uit 5 verschillende keukens die allen een uniek thema hadden. Samen dansten zij
mee met een volksdansgroep die tal van dansen lieten zien. Samen genoten zij vooral
van de verschillende gebruiken van onze bezoekers onderling en dat was ook gewoon
enorm genieten.
Daardoor geïnspireerd en door de wens van de vrijwilligers, bezoekers, artiesten,
standhouders en de gemeente Nieuwegein besloten wij dit plan verder uit te werken.
Want, als deze verbindende dag zo goed bevalt bij 700 mensen, waarom dan niet
groeien naar 2000, 4000, 5500, 7000 of 10000 bezoekers.
Waarom dan niet, officieel gaan werken richting hetgeen waar wij zelf echt in geloven.
Een maatschappij waar iedereen telt en trots mag zijn op eigen gebruiken en cultuur.
Stichting Imagine Multi Culti werd geboren en daarom nu dit beleidsplan.
Samen het leven vieren om zo te werken naar meer begrip en cohesie tussen de
verschillende mensen onderling. Hoe mooi is dat?
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3. De stichting / het bestuur
Stichting Imagine Multi Culti is een stichting zonder winstoogmerk. (staat ook
beschreven in de statuten.) Dit houdt in dat al het geld wat wij ontvangen ook weer
uitgegeven word aan de doelen waarvoor wij onszelf inzetten.
De bestuurders van de stichting doen dit in hun vrije tijd. Zij vinden het vanzelfsprekend
om zichzelf in te zetten voor een mooiere en meer stabiele maatschappij. Hiervoor
ontvangen zij geen salaris en ook geen onkosten vergoeding.
De uitvoering van de plannen doen de mensen samen met een groot team aan
vrijwilligers. Dit team wordt groter rondom de Imagine Multi Culti dag (rond de 60
personen) en is in aanloop hier naar toe wat kleiner (15-20 personen). Onze vrijwilligers
krijgen ook niet betaald voor hun inzet. Wel krijgen zij een t-shirt en mogen gratis eten
en drinken tijdens de Imagine Multi Culti dag.
De beloning die wij krijgen is de voldoening die wij voelen wanneer we zoveel mooie
mensen samen zien genieten. Daarvoor zet iedereen zich vol trots en passie in met de
wetenschap dat wijzelf ook horen bij de inclusieve maatschappij.
Het bestuur:
Het bestuur is vooral bedoeld voor de organisatorische zaken. De zaken die zorgen dat
onze vrijwilligers hun werk kunnen doen. Te denken valt aan het aanvragen van
subsidies, fondsen en het zoeken naar sponsoren. Het aanvragen van vergunningen en
het indienen van veiligheidsplannen. Het verbinden met andere stichtingen, partners,
ondernemers en particulieren. Het verzorgen van alle denkbare randvoorwaarden die er
zijn. Het huidige bestuur is als volgt ingevuld:
Rhea van Capelleveen

Voorzitter

Rob Hazebroek

Penningmeester

Maaike van der Horst

Secretaris

E. Stetekee / J. van Nuijs

Procuratiehouders

De bestuursleden werken samen met verschillende Coördinatoren om de aansturing
van de vrijwilligers en het realiseren van de doelstellingen in goede banen te leiden.
Coördinator Vrijwilligers

Coördinator Website & online media

Coördinator Kinderprogramma

Coördinator Marketing/sponsoring

Coördinator keukens

Coördinator artiesten / programma

Coördinator Standhouders / markt

Coördinator Inkoop

De stichting maakt geen winst, het bestuur, de coördinatoren en de vrijwilligers werken
allemaal op vrijwillige basis en ontvangen geen inkomsten.
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4. De Financiën
4.1

De uitgaven / kosten

Stichting Imagine Multi Culti organiseert in ieder geval een jaarlijks terugkerend
evenement genaamd de Imagine Multi Culti dag. Dit evenement is bedoeld om mensen
met elkaar te laten verbinden ongeacht bij welke cultuur zij horen. Dit doen wij door het
delen van eten, het verzorgen van optredens van diverse artiesten uit verschillende
culturen, het bieden van volksdansen, het tonen van culturele gebruiken en dat soort
zaken. Deze dag is een groeiend evenement waardoor de kosten ieder jaar zullen
toenemen. De nadruk ligt bij alles op het tonen van verschillen in Culturen.
Kosten Imagine Multi Culti dag (jaarlijks evenement)
Kostenpost

2020

2021

2022

2023

2024

2000
bezoekers

4000
bezoekers

5500
bezoekers

7000
bezoekers

10000
bezoekers

Huur materialen
terrein. (Tenten,
Keukens,
Marktkramen,
picknicktafels,
haspels, horeca)
Servies, bestek,
glazen
Avondeten 5
keukens
Consumptiebonnen /
polsbandjes
Beveiliging
EHBO
Podia / geluid / licht
Toiletten
Kinderprogramma /
attributen
Aankleden terrein
Themaavonden
Marketing
Artiesten & vermaak
Vervoer / pendelen
Stroom voorziening
Bankkosten
Inhuur externen
Leges
Water voorziening
Verzekering
Website kosten
Onvoorzien

11000€

13000 €

14000 €

15000 €

17000 €

1732 €

2000 €

2500 €

3200 €

5000 €

4400 €

8000 €

9500 €

12000 €

16000 €

450 €

600 €

700 €

750 €

925 €

2160 €
576 €
5000 €
750 €
2232 €

2880 €
768 €
3000 €
750 €
2400 €

3600 €
960 €
3000 €
1000 €
2400 €

4320 €
960 €
3000 €
750 €
2400 €

5400 €
1100 €
3000 €
750 €
2400 €

750 €
1000 €
1500 €
9000 €
450 €
1500 €
100 €
500 €
500 €
1900 €
1500 €
1000 €
1500 €

1000 €
1000 €
2000 €
11000 €
450 €
1500 €
100 €
500 €
500 €
1900 €
1500 €
1000 €
1500 €

1000 €
1000 €
2000 €
13000 €
450 €
1500 €
100 €
500 €
500 €
1900 €
1500 €
1000 €
1500 €

1000 €
1000 €
2000 €
16000 €
750 €
1500 €
100 €
0
500 €
1900 €
1500 €
1000 €
1500 €

1000 €
1000 €
2000 €
17125 €
750 €
1500 €
100 €
0
500 €
1900 €
1500 €
1000 €
1500 €

Totaal:

49050 €

57348 €

61610 €

71630 €

81950 €
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4.2

De inkomsten (Prognose)

Het vermelden van de inkomsten is een wat lastiger proces omdat dit gaat over de
toekomst. Wij weten natuurlijk nog niet precies hoe dit gaat lopen. Daarom geven wij
een prognose van de te verwachten inkomsten. De doelstelling is dat wij over 5 jaar min
of meer een zelf bedruipend evenement willen organiseren. Dan zijn wij niet meer
afhankelijk van fondsen en subsidie. Deze kunnen wij dan weer aanvragen voor nog
nader te bepalen nieuwe projecten en evenementen.
Inkomstenpost

2020

2021

2022

2023

2024

2000
bezoekers

4000
bezoekers

5500
bezoekers

7000
bezoekers

10000
bezoekers

Entreegeld 5€
Verhuur marktkramen
Horeca inkomsten
Sponsoring/advertentie
Reclame inkomsten
Rabobank stimulerings
Fonds
VSB fonds
Prins Bernhard cultuur
fonds
Oranjefonds
Subsidie gemeente
Nieuwegein

10000 €
1800 €
1500 €
3500 €

20000 €
2400 €
3750 €
4000 €

27500 €
3500 €
6187 €
5000 €

35000 € 50000 €
4000 €
4500 €
9187 € 15000 €
7300 € 10000 €

2500 €

1700 €

1000 €

822 €

2500 €
2500 €

1700 €
1700 €

1000 €
1000 €

822 €
822 €

2500 €
28142 €

1700 €
20430 €

1000 €
16455 €

13675 €

Totale inkomsten

54942 €

57380 €

61642 €

69162 € 79500 €

0€

De getallen in bovenstaand schema is gebaseerd op een prognose. In 2019 is te zien
dat wij rekening houden met de extra projecten zoals het maken van de documentaire
en het organiseren van de film feestavond.
Voor de jaren 2020 t/m 2023 moeten wij nog bepalen welke andere en extra projecten
wij willen organiseren. We zullen dit later met een bijlage aanvullen indien dit iets
verandert in onze begroting.
Zoals te zien is maken wij geen winst en gebruiken het geld 100 procent voor het
organiseren van het evenement en de andere projecten. Onze stichting wordt gedragen
door vrijwilligers en in de toekomst financieel gesteund door maatschappelijke partners.
Hierdoor kunnen wij in een later stadium voor andere projecten, bezigheden en
evenementen wellicht weer gebruik maken van fondsen en/of de gemeentelijke
subsidie.

4.3

De manier waarop de stichting geld werft.

Stichting Imagine Multi Culti zal op verschillende manieren haar geld werven. In de
eerste begin zullen wij meer afhankelijk zijn van fondsen en gemeentelijke subsidie. Dit
is logisch want ons hoofdevenement heeft de tijd nodig om te groeien.
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Zoals bij de te verwachten inkomsten te zien is worden wij in de loop der tijd minder
afhankelijk van fondsen en subsidie. (In ieder geval voor ons hoofdevenement). Wij
verkrijgen dan onze inkomsten meer uit het inkomen van de verkoop van
toegangsbewijzen, het sluiten van sponsor contracten en de inkomsten uit advertenties
en reclame uitingen op onze website en sociale media.
Het is voor ons belangrijk dat wij maatschappelijke partners aan ons gaan binden die
net als wij staan voor een inclusieve maatschappij. De maatschappelijke partner is een
sponsor die met ons een contract afsluit. Dit is een win-win situatie voor beide partijen
aangezien de stichting een substantieel inkomen ontvangt en de maatschappelijk
partner meelift op ons succes dmv naamsbekendheid.
Omdat wij een groeiende stichting zijn welke een hoofdevenement organiseert wat
steeds groter zal worden is het voor ondernemers interessant om te adverteren op onze
website of sociale media. Zij liften dan mee op onze bezoekers waardoor zij zeker weten
dat hun reclame uiting ook gezien gaat worden.
Een voorzichtige prognose laat zien dat wij het eerste jaar een bereik hebben van
12000 tot 15000 mensen op Facebook. De website zal bekeken worden door 7500
unieke bezoekers. In de jaren hierna zullen deze aantallen explosief toenemen omdat
we te maken gaan krijgen met mond op mond reclame.
Het bereik op Facebook zal stijgen van 15000 tot 20000 tot uiteindelijk 75000
mensen. De website bezoeker aantallen zullen toenemen van 7500 tot 15000 tot zelfs
25000 unieke bezoekers.
Daarom is het dus voor lokale maar ook landelijke bedrijven/stichtingen heel belangrijk
om met ons te gaan samen werken.

4.4

het beheer en de besteding van het vermogen

Als stichting zijn wij verplicht een boekhouding te voeren over het inkomende vermogen
en het uitgaande vermogen. Ons boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
In principe zal het ontvangen geld aan het einde van het boekjaar ook uitgegeven zijn
aan de vooraf aangekondigde projecten/evenementen.
Omdat wij een Culturele ANBI stichting zijn betalen wij onze bestuurders geen salaris.
Tevens betalen wij geen onkosten vergoeding. Ook betalen wij geen vergoeding aan
onze vrijwilligers. Wel krijgen onze vrijwilligers gratis drinken en eten op en tijdens de
evenementen die wij organiseren. Dit omdat zij dan ook hard werken en dan niet zelf
hoeven nadenken over hun versnaperingen.
Het geld wordt ontvangen op onze bankrekening en onze boekhouding zal onderbouwd
worden met de bankafschriften die wij van deze rekening krijgen. Enkel voor lopende
projecten kan er geld overblijven aan het einde van het boekjaar maar dit is omdat een
project dan nog doorloopt in het nieuwe boekjaar.
Wij maken geen winst en zullen dit ook niet gaan doen.
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5. Werkzaamheden
Stichting Imagine Multi Culti organiseert als hoofdevenement een jaarlijks terugkerende
dag genaamd de Imagine Multi Culti dag. Dit is een dag die in het teken staat van
verbinding en die de nadruk legt op de diversiteit aan culturen die Nederland rijk is.
Werkzaamheden in de aanloop naar de dag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contact leggen en afspraken maken met verschillende cultuurgroepen
Contact leggen en boeken van artiesten met diverse culturele achtergrond
Contact leggen met kunstenaars zodat ze hun werk kunnen tonen
Contact leggen en boeken van standhouders met verschillende
producten/diensten.
Benaderen van en afspraken maken met potentiële maatschappelijk partners.
Actief werken en zoeken naar adverteerders
Het organiseren van vrijwilligersavonden met als doel het werven van nieuwe
vrijwilligers.
Overleg voeren met gemeente / driehoek over de organisatie van deze dag.
Aanvragen van fondsen
Het zoeken naar thema’s en bemanning van 1 van de 5 hoofdkeukens.
Het benaderen en vastleggen van theater- / dans- / dichtpersonen/gezelschappen.
Het uitwerken van het kinderprogramma en hiervoor partijen benaderen.
Het onderhouden en bijwerken van de website.
Het doen van de marketing en het verkrijgen van naamsbekendheid.
Het bezoeken van andere evenementen, aansluiten bij andere stichtingen en
verbinding leggen met mensen die geloven in een inclusieve maatschappij.
Afspraken maken met leveranciers en andere partijen.

Werkzaamheden vrijwilligersavonden
•
•
•
•
•
•
•
•

Actieve benadering mensen om vrijwilliger te worden.
Presentaties geven bij andere stichtingen / partijen
Uitwerken van programma
Marketing / social media campagne voeren.
Zorgen voor indeling vrijwilligers
Het organiseren van een thema voor de avonden.
Het verzorgen van de catering voor de vrijwilligers
Het vastleggen van de vrijwilligers zodat later contact gelegd kan worden.

Algemene werkzaamheden:
•
•
•

Uitwerken marketing strategie en dit uitvoeren.
Werken aan website / social media campagnes
Contact houden met relaties zoals maatschappelijk partners, adverteerders,
vrienden, etc.
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•
•
•
•

Plannen en bezoeken van andere evenementen om bekendheid te krijgen dmv
flyeren en communiceren.
Voeren van vergaderingen om de doelstellingen van de stichting scherp te
houden en uit te voeren.
Het uitwerken en plaatsen van publicaties, nieuwsfeitjes en belangrijke
informatie.
Het organiseren van kleine projecten die als doel hebben het hoofdevenement te
ondersteunen.

Stichting Imagine Multi Culti wordt bestuurd door vrijwilligers, gedragen door vrijwilligers
en de evenementen / projecten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Het taken pakket is
groot en divers en gaat het hele jaar door. Samen met een groep leuke mensen vinden
wij het super gaaf om een verbindende dag zoals deze mede mogelijk te maken.
Het is fijn, om een zoektocht te hebben naar mensen/partijen/diensten die ook staan
voor een inclusieve maatschappij. Mensen die trots zijn om hun cultuur te tonen en die
graag mee willen helpen aan deze fantastische dag.
Omdat het begrip cultuur heel breed en divers is, zijn onze werkzaamheden dat ook. Een
kunstenaar benaderen is iets heel anders dan een bevolkingscultuur uitbeelden. Het
inrichten van een keuken is weer heel anders dan het benaderen van een artiest.
Eigenlijk zijn de werkzaamheden niet goed te vangen in een lijst met opsommingen
omdat we te maken hebben met unieke personen, partners en belangstellende.
Waar wij vooral aan werken is het verzorgen van meer verbinding tussen mensen die
allen een verschillende cultuurbelevenis hebben. De maatschappij dat zijn wij en wij
willen laten zien dat wij de kwaliteit van de maatschappij zelf kunnen bepalen.
Samen het leven vieren, genieten van cultuur en vooral zien, hoeveel mooie mensen er
eigenlijk rondlopen in onze Multi culturele samenleving.
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6. Overzicht gegevens stichting:
Imagine Multi Culti is een stichting ingeschreven in Nieuwegein onder kamer van
koophandel nummer 74548328. Het vestigingsadres van de stichting is:
Lijsterbesstraat 41
3434 AB Nieuwegein.
Het bestuur bestaat uit een Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, algemeen
bestuurslid en een procuratiehouder.
Rhea van Capelleveen
Rob Hazebroek
Maaike van der Horst
E. Steketee J. van Nuijs

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Procuratiehouders

Het Fiscaal nummer (RSIN nummer) is 859943914
Het bankrekeningnummer van de stichting is:
Alle informatie wordt op onze website gepubliceerd en is te downloaden voor
belangstellenden. Bezoek hiervoor www.imaginemulticulti.nl
Contacten met Stichting Imagine Multi Culti verlopen via:
Info@imaginemulticulti.nl voor email.
Lijsterbesstraat 41, 3434 AB Nieuwegein voor post.
0630022793 voor telefonisch contact.

7. Communicatie
Jaarverslagen:
Ieder jaar zal Imagine Multi Culti haar doelgroep en belangstellenden op de hoogte
houden van de ondernomen activiteiten via:
❖
❖
❖
❖

Een financieel jaarverslag
Een kort inhoudelijk Jaarverslag
Nieuwsbrieven
Publicaties op website / social media

Het financiële jaarverslag geeft de prestaties van de stichting in het betreffende
boekjaar weer. Deze prestaties zijn dus uitgedrukt in cijfers. Het inhoudelijke jaarverslag
en de Nieuwsbrief alsook de publicaties op de website / social media geven duidelijk
een beeld over de activiteiten die zijn uitgevoerd of nog moeten plaatsvinden. Het geeft
de lezer de mogelijkheid zichzelf te informeren over alles wat wij als stichting
bewerkstelligen.
Veel informatie is te lezen op onze website: www.imaginemulticulti.nl

15
Verschil tussen culturen zou eigenlijk helemaal niet raar moeten zijn!

