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Voorwoord
Ieder mens heeft iets unieks waarmee hij of zij zich kan onderscheiden; talent. Niet ieder mens heeft
dezelfde kansen of mogelijkheden om dit unieke talent te ontdekken of te ontwikkelen. We kunnen
elkaar daar wél bij helpen.
We hebben de afgelopen jaren ervaren hoe fijn het is als je een ander kan helpen. Door te delen,
aandacht te geven of tijd te investeren. Daarmee kun je al impact en verschil maken.
Dit heeft ons ervan overtuigd dat we met elkaar het verschil kunnen maken. Daarom hebben we
besloten stichting ShareFonds op te richten. Vanuit het geloof dat iedereen uniek is en de wens dat
ieder met zijn / haar talent mee mag doen in onze samenleving. Wij willen kinderen, jongeren en
volwassenen die in minder kansrijke of onzekere situaties opgroeien de mogelijkheid bieden om
deel te nemen aan activiteiten die hun talent en zelfbeeld ontwikkelen.
In dit beleidsplan leggen we uit waarom, hoe en wat we gaan doen. We beschrijven er onze visie,
missie en werkwijze in. Vanuit de slogan:
‘Samen leven is samen delen’
Het ShareFonds is een corporate foundation en wordt gesteund door de organisatie WeShare. Dit is
een netwerkorganisatie die klanten helpt hun organisatie te ontwikkelen en te groeien. Het netwerk
van WeShare wordt ingezet voor het ShareFonds. Door tijd, geld en aandacht te geven. Delen in de
breedste zin van het woord. Gericht op ontwikkeling en verbinding. Gericht op samen leven.
We kijken er naar uit om met het ShareFonds en ons netwerk het verschil te maken voor de
samenleving.
Daarnaast zijn we vooral dankbaar dat we dit werk mogen doen.
Martijn en Mirjam Gijsbertsen
Oprichters Sharefonds
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1.

Missie en visie

1.1

Missie

Mensen leven samen en vormen daarmee een samenleving. Ze groeien er in op, nemen er aan deel
en ontwikkelen er zich door. In onze samenleving lijkt het alsof de verschillen tussen mensen steeds
groter worden. Het gevolg hiervan is dat mensen geen aansluiting vinden of mee kunnen doen in
onze samenleving. Dit beperkt hun kansen op ontwikkeling en dus een beter bestaan. Wij voelen ons
bij deze mensen betrokken en willen graag samen delen:
‘Samen leven is samen delen’
Het ShareFonds zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee mag en kan
doen.

1.2

Visie

Wij geloven in een samenleving waarin iedereen mee kán en mee mág doen. We willen initiatieven
en projecten ondersteunen die een inclusieve samenleving stimuleren. We delen hierbij ons geld,
onze aandacht, tijd en kennis.
Het ShareFonds is betrokken en ondersteunt bij initiatieven en projecten die het deelnemen van
minder kansrijke groepen binnen de samenleving wil verbeteren of veranderen.
In 2021 - 2023 richten we ons op het thema talentontwikkeling (door inzet van talent)
We beoordelen onze projecten aan de hand van ons beleid en onze criteria.

1.2

Doelstelling

Doelstelling is dat iedereen mee doet in de samenleving. Mensen op hun plek brengen door
talentontwikkeling.
Dit doen we vanuit betrokkenheid. Hierbij activeren we het netwerk van WeShare. Niet alleen door
geld, maar ook door inzet van tijd, aandacht, kennis en talent. Delen in de breedste zin van het
woord. Gericht op ontwikkeling, groei en verbinding. Gericht op samen leven. We werken hierbij,
waar mogelijk, samen met maatschappelijke organisaties die zich vanuit hun expertise bijdragen
aan een samenleving waar iedereen onderdeel van is.

4

2.

Huidige situatie

In november 2020 is het project ‘WeShare Food’ als pilot opgestart. Dit project heeft zo’n positieve
impact gehad dat het in 2021 voortgezet is. Het ShareFonds is formeel in maart 2021 opgericht en
start in het tweede kwartaal met bijdragen aan initiatieven en projecten.
Het ShareFonds geeft iedere twee jaar een impuls aan een thema wat gerelateerd is dat bijdraagt
aan inclusieve samenleving. Tot en met 2023 zetten wij ons in voor het thema
talentontwikkeling. Wij kijken zorgvuldig welk opvolgend thema een impuls nodig heeft en
aansluit op onze visie.
2.1

Werkwijze

De activiteiten van het ShareFonds kunnen worden onderverdeeld in twee vormen;
ondersteuning van bestaande initiatieven en projecten in Nederland en het zelf initiëren van
projecten.
I.

II.

Ondersteuning van projecten in Nederland; het ShareFonds ondersteunt bestaande en
nieuwe projecten in Nederland op het gebied van talentontwikkeling, mede door inzet
van talent. Wij ondersteunen deze projecten financieel en eventueel met materiele
giften.
Het ShareFonds wil ook samen met projectpartners en/of eigen netwerk projecten en
activiteiten initiëren. De nadruk ligt hierbij op talentontwikkeling. De projecten zullen
naast financiële en materiele ondersteuning ook organisatorische hulp krijgen. De
activiteit moet passen binnen de missie en visie van het ShareFonds, waarbij het bereik
in verhouding moet staan tot de investering.

2.2
Criteria en beoordeling aanvragen
Het ShareFonds kiest haar eigen projecten en initiatieven waar zij aan bijdraagt en hanteert daarbij
de volgende criteria:
▪ de doelgroep van het project bestaat uit minder kansrijke kinderen, jongeren en / of
volwassenen in Nederland.
▪ Het project heeft betrekking op talentontwikkeling (door inzet van talent).
▪ Het bereik en het aangevraagde donatiebedrag zijn in een gezonde balans.
Bij de beoordeling wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten naast geografische en
thematische voorwaarden:
▪ (Financiële) duurzaamheid – streven naar blijvende positieve impact
▪ Persoonlijk initiatief en persoonlijke inzet – ten behoeve van zelfredzaamheid en
talentontwikkeling
▪ Preventie – structurele en vroegtijdige aanpak van maatschappelijke problemen
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3.

Organisatie

Stichting ShareFonds
RSIN: 862447525
KvK-nummer: 82387265
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire zetel: Harmelen, gemeente Woerden
Bezoekadres: Uitweg 7a, 3481 BA Harmelen
Emailadres: info@sharefonds.nl
Datum akte van oprichting: 30 maart 2021

3.1

Bestuur

Het bestuur van het ShareFonds bestaat uit ten minste 3 bestuursleden en wordt door WeShare BV
vastgesteld. We vinden het belangrijk dat er tenminste een extern onafhankelijk bestuurslid is. Het
bestuur van Sharefonds bestaat uit:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

dhr. M.H.T. Gijsbertsen
dhr. R. Verlaan
mevr. J. Riphagen

Het bestuur heeft de taak om de strategie van het ShareFonds te bewaken en sturing te geven aan
het beleid door het ShareFonds. Het bestuur vergadert minimaal 1 keer per half jaar.
Statutair is vastgelegd dat bestuursleden alleen gezamenlijk handelingsbevoegd zijn. Het
ShareFonds wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door het bestuur of door 2 bestuursleden.
Verder kan het bestuur alleen geldige besluiten nemen als de meerderheid van de bestuursleden
aanwezig is of vertegenwoordigd.
De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een
vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
3.2
Werknemers
Het ShareFonds heeft geen medewerkers in dienst. Voor de dagelijkse uitvoering en coördinatie
van het ShareFonds stelt WeShare een medewerker ter beschikking voor tenminste 0,2 fte.
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4.

Financiën

Het ShareFonds is in maart 2021 opgericht en de financiering van projecten en initiatieven start per
2e kwartaal 2021.
De financiering, en dus het vermogen, van het Sharefonds komt door de volgende
financieringsvormen tot stand:
-

Periodieke donatie vanuit WeShare BV (in ieder geval 1 keer per jaar)
Giften, donaties en schenkingen van het WeShare- netwerk en derden
Overige baten

Het ShareFonds zal vrijwel haar volledig verworven gelden (na aftrek van operationele kosten),
maar tenminste 90% daarvan, gebruiken om te besteden volgens haar doelstellingen.
Sharefonds heeft nadrukkelijk niet het doel het maken van winst.
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