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VOORWOORD 
 

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting WOW Go. Het plan omvat een overzicht van de 
doelstellingen en activiteiten. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling en zal 
jaarlijks worden geactualiseerd. 

 

Het bestuur van de Stichting WOW Go, 
 
 
 

 
Manuela Renjaan, 
Voorzitter/Oprichter 

Michael van Leeuwen 
Penningmeester/Projectleider 

Ruud Zwarts 
Secretaris 

 
Januari 2020 
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PROFIEL STICHTING WOW GO 
 
 

Doelstelling: 
Het initiëren van innovatieve en duurzame jeugd- en jongerenprojecten om hen voor te bereiden op 

een betere toekomst. 

 
Visie: 
WOW Go wil de jongeren laten participeren en meevloeien in de maatschappij door hen tot 
innovatieperspectief te brengen om hen tot ontwikkeling te stimuleren. We geloven dat non formele 
benadering een zee van mogelijkheden biedt en tot gedragsverandering leidt. 

 

Missie: 
WOW Go ziet het als haar opdracht om jongeren te verrijken en hen kansen te bieden om nieuwe 
belevingen te creëren en te delen. Een opdracht die de oprichters dreef en nog steeds ten grondslag 
ligt en de inspiratiebron voor de activiteiten van de stichting. 

 
Doelgroep: 
De stichting richt zich op de jongere generatie in de leeftijd van 12-28 jaar waar nog veel 
mogelijkheden liggen om in te haken op toekomstige ontwikkelingen. 
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ACTUEEL BELEID 
 

In het actuele beleid staan de volgende thema’s centraal: 
 

• Non-formeel leren ter ondersteuning van de jeugdwerkloosheid 

Het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de competenties (kennis, vaardigheden en 
houding) van jeugd en jongeren. In het bijzonder werkloze jongeren en zij die zich in een 
achterstandsituatie begeven. Door het opdoen van nieuwe vaardigheden verbeteren zij de kansen 
op de arbeidsmarkt. 

• Actief burgerschap 
De actieve betrokkenheid van jongeren bij de maatschappij en bij Europa te vergroten en ervoor 
zorgen dat jongeren hun plek vinden in de maatschappij. 

• Mobiliteit 
Het vergroten van de internationale dimensie in jongerenactiviteiten. 
Jongeren leren open te staan voor andere culturen en hun persoonlijke vaardigheden te 
vergroten. Zij doen nieuwe ervaringen op, ontvangen een nieuw perspectief en worden verrijkt 
door nieuwe belevingen.   
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WERKZAAMHEDEN 
 
 

De werkzaamheden van stichting WOW Go zijn sociaal maatschappelijk gericht ter non formele 
ondersteuning van werkloze en kansarme jongeren met als concrete activiteiten: 

 

• Organiseren van jongerenuitwisselingen in Nederland en Europa. 

• Ondersteunen van educatieve activiteiten en trainingen (zoals workshops Job skills, 
presentatietechnieken, computergebruik, job shadowing, carrièreplanning, digital 
learning, studiebezoeken, entrepeneurship) 

• Ondersteunen van sociaal culturele activiteiten (sport, muziek en theater, multimedia, fotografie) 
ter bevordering van de persoonlijke ontwikkeling en sociale cohesie. 

 

 

1) Jongerenuitwisselingen 
Een Nederlandse groep jongeren wordt met één (of meerdere) buitenlandse groep jongeren bij 
elkaar gebracht om van elkaar te leren en kennis te maken met andere leefwijzen en culturen. 
Voor beide groepen is het een levenservaring waarbij interactie tussen een grote diversiteit aan 
jongeren tot stand wordt gebracht terwijl iedereen gelijkwaardig wordt behandeld. De jongeren 
leren zelfstandig op eigen benen te staan in een ander land waarvan ze de taal niet of nauwelijks 
spreken en waarvan ze de cultuur niet kennen. Op die manier leren zij om zichzelf te verrijken, 
vergroten zij eigen inlevingsvermogen en leveren zij een bijdrage van culturele eigenheid. Het 
verdiepen in de cultuur geeft gelegenheid tot ontmoetingen en gesprekken over zaken die hen 
bewegen. Een internationale jongerenuitwisseling beslaat minimaal 6 en maximaal 21 dagen. 

 
 

2) Vrijwilligersprojecten 
Stichting WOW Go zendt Nederlandse vrijwilligers (jongeren in de leeftijd van 18-28 jaar) naar 
projecten in het buitenland. Een project bestaat uit het verrichten van vrijwilligerswerk bij een non- 
profit organisatie in Nederland of Europa. 
 
Een long-term vrijwilligersproject duurt minimaal 2 en maximaal 12 maanden. 
Een short-term vrijwilligersproject duurt minimaal 2 en maximaal 6 weken. 

 
 

3) Trainingen Jeugd- en Jongerenwerkers 
Met het organiseren van trainingen ontwikkelen jeugd- en jongerenwerkers hun competenties en 
leren zij van praktijkvoorbeelden uit andere landen. De trainingen helpen verder bij het opbouwen 
van partnerschappen en leiden tot het ontwikkelen en opzetten van nieuwe jongerenuitwisselingen 
en vrijwilligersprojecten.
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WERVING VAN FONDSEN EN VERMOGEN 
 

De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens 
contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. Bestaande contacten met de donateurs en 
organisaties worden actief onderhouden. Ook worden er gerichte fundraising ontmoetingen 
georganiseerd door vrijwilligers van stichting WOW Go. De stichting ontvangt geen tot nauwelijks 
donaties van donateurs. De werving van fondsen is op kleinschalige manier gezocht en via het 
verkrijgen van eenmalige subsidies via landelijke fondsen. Naar verwachting zal dit jaar de 
financiele middelen voortkomen uit subsidies vanuit het Eramus+ programma van de Europese 
Unie. Deelnemers aan Erasmus+ activiteiten dragen gedeeltelijk bij door eenmalig inschrijfgeld te 
betalen ter hoogte van ca. 100-150 euro omdat het Erasmus+ een co-funding betreft. Dit betekent 
dat een project via een andere fonds medegefinancieerd dient te worden. Omdat de stichting geen 
verdere inkomsten heeft, is gekozen om deelnemers een financiele bijdrage te vragen. Hiervoor zijn 
adviesbedragen gehanteerd van het NJI.  

 
 

BEHEER VAN FONDSEN EN VERMOGEN 
 

De fondsen en vermogen van stichting WOW Go van zijn minimaal. Fondsen en vermogen worden 
beheerd door stichting WOW Go (ingeschreven te Amsterdam onder nummer 52038629). De 
stichting beheert rekening IBAN: NL 02 ABNA 0.46.83.87.722, met BIC code: ABNA NL 2 A. 

 
Geworven gelden worden zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen). Indirecte kosten zijn zeer 
gering (ca. 200 euro op jaarbasis) en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en 
overboekingkosten, en inschrijving kamer van koophandel. 

 
 

BESTEDING VAN FONDSEN EN VERMOGEN 
 

 
Verantwoording over de bestedingen van het jeugddeel van het Erasmus+ programma wordt overlegd 
aan het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Voor het onderwijsgedeelte van Erasmus+ wordt 
verantwoording gegeven aan de drie organisaties Nuffic, CINOP en Europees Platform. 

 

Voor bestedingen die door gemeentelijke (overheids) instellingen worden gesubsidieerd wordt 
financiële verantwoording afgelegd aan desbetreffend gemeentelijk stadsdeel of instelling. 

 
 

SAMENWERKING 
 

Ook de komende jaren beoogt stichting WOW Go samenwerking met het NJI om 
jongerenuitwisselingen en aktiviteiten in Nederland en Europa uit te voeren. 
 
De stichting hoopt in meer samenwerking waarin mogelijkheden gecreëerd worden om de 
geformuleerde doelen te behalen en de bereidheid om samen op te trekken met zowel 
overheidsinstellingen, kerken en overige maatschappelijke organisaties en particulieren waarbij 
stichting WOW Go vanuit haar visie en ambitie graag een belangrijke positieve bijdrage wil leveren.
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BELONINGSBELEID 
 

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden als bestuurder geen andere beloning dan een 
vergoeding van de gemaakte onkosten. Vrijwilligers ontvangen voor een project een maximum 
eenmalige vergoeding van 150 euro. 

 

BELANGRIJKE GEGEVENS 
 
 

WOW Go heeft als rechtsvorm: “stichting”, en als statutaire naam: Stichting WOW Go en heeft haar 
statutaire zetel in Amsterdam onder nummer 52038629 als. Het adres is: Resedastraat 9-A, 1031 
BH Amsterdam. 

 

Samenstelling bestuur: 
Mevrouw M.M.W. Renjaan - voorzitter 
De heer M.G.van Leeuwen - penningmeester 
De heer R. Zwarts - secretaris 

 
Het fiscaal nummer van de stichting is 8502.73.493. 

 
Belangstellenden kunnen nieuwsbrieven direct ontvangen via e-mail door zich op de website aan te 
melden. (zie http://www.wowgoamsterdam.org). Naast de website is de stichting te bereiken via social 
media kanalen (zie http://www.facebook.com/WowGoAmsterdam). 

 

Contacten met de stichting verlopen via het bestuur: info@wowgoamsterdam.org of op postadres: 
Resedastraat 9-A, 1031 BH te Amsterdam.  
 

http://www.wowgoamsterdam.org/
http://www.facebook.com/WowGoAmsterdam)
mailto:info@wowgoamsterdam.org

