Beleidsplan Randolph Fellowship
Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van de stichting Randolph Fellowship, hierin kunt u alles lezen met
betrekking tot de stichting en de plannen voor de komende jaren. Na een aantal jaren actief te zijn
geweest in Sri Lanka hebben we de focus in 2012 verschoven naar Nederland. Geïnspireerd door
verschillende bestaande initiatieven en de overtuiging dat er om ons heen meer dan genoeg verschil
gemaakt kan worden hebben we deze stap genomen. Medio 2014 was het dan zover en vond het
eerste RF-kamp plaats, met succes. De leerlingen van het Mundus College uit Amsterdam-West
hebben een geweldige tijd gehad. Deze pilot heeft tot nog vier kampen geleid en het zesde RF-kamp,
wederom met leerlingen van het Mundus College, staat voor oktober 2017 op de planning. De
komende jaren hopen we jaarlijks twee kampen te kunnen draaien om meer jongeren te kunnen
helpen in de toekomst en om op die manier de gedachten aan Randolph Sandkuyl in leven te
houden.

Strategie
Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel om de herinnering aan Randolph Sandkuyl levend te houden door vanuit
zijn naam mensen in minderbedeelde situaties in staat te stellen zelf een waardig leven op te
bouwen en te leiden.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door gebruik te maken van alle haar dienstig
voorkomende en wettelijk toegestane middelen en voorts in het bijzonder door:
1. rechtstreekse hulpverlening en ondersteuning (zonder of ten minste met minimale kosten
van fondswerving, -overhead, -reis en verblijf, -invoer en -bemiddeling);
2. inschakeling van lokale betrouwbare en ervaren expertise;
3. door een transparante werkwijze, dat wil zeggen door regelmatig en op heldere wijze
verantwoording van inkomsten en uitgaven aan alle betrokken af te leggen;
4. met name op kinderen (kinderen hebben de toekomst) gerichte hulpverlening.

Missie
De Randolph Fellowship is een stichting door jongeren voor jongeren. De stichting heeft het doel de
herinnering van Randolph Sandkuyl levend te houden door vanuit zijn naam bedeelde en minder
bedeelde jongeren aan elkaar te verbinden met als doel elkaar te versterken door wederzijds begrip
en coaching.

Doelstelling 2017-2019
De komende periode zal de stichting Randolph Fellowship zich volledige gaan richten op de
verbetering van vakantiekampen binnen Nederland voor jongeren in minderbedeelde situaties.
Naast het organiseren van vakantiekampen zullen we in 2017-2019 vooral bezig zijn met
fondsenwerving en het vinden van nieuwe maandelijkse donateurs.

Ook zal er aandacht zijn om een natraject wat aansluit op de kampen te ontwikkelen. Het doel van
dit gehele traject is om ruimte creëren voor de beoogde duurzame verbinding tussen jongeren. Deze
verbinding zal moeten bijdragen aan het onderlinge vertrouwen wat op haar beurt de basis moet
vormen voor wederzijds begrip en eventuele coaching.
Met de expertise van Inez Maessen, werkzaam bij de Stichting Big Brothers Big Sisters Amsterdam,
hebben we al enkele ideeën om een dergelijk natraject neer te zetten. Daarnaast staan we open voor
ideeën en verandering van buiten ons bestuur. We zullen de komende periode meer onderzoek doen
naar de mogelijkheden en tevens spreken met mensen die ervaring hebben met soortgelijke
trajecten. Daarbij zullen eventuele scholen waar we mee gaan samenwerken hier ook ideeën over
hebben die we moeten meenemen in het eindproduct. Waar nodig zullen we de doelstellingen voor
de periode na 2019 dus herzien, het blijft een interactief proces.
Op langere termijn is het onze doelstelling om met de kampen en het natraject actief bij te dragen
aan het ontwikkelen van duurzame relaties tussen verschillende groepen jongeren binnen de
samenleving waarbij deze onderling van elkaar kunnen leren. Tevens zullen we op termijn gaan
kijken, mits de kampen succesvol zijn, naar een eigenlijk accommodatie vanuit waar we alle
activiteiten kunnen organiseren om op die manier ook iets 'blijvends' te creëren ter nagedachtenis
aan Randolph Sandkuyl.

Beleid
Bestuur
Het bestuur van Randolph Fellowship is grotendeels gevestigd in Amsterdam om de onderlinge
samenwerkingen te bevorderen. Binnen het bestuur werkt iedereen op vrijwillige basis, dit betekent
dat niemand een vergoeding ontvangt voor zijn of haar inspanning. De Randolph Fellowship is een
initiatief van jongeren voor jongeren. We hebben geen precieze grenzen gesteld aan het jong zijn
maar het is belangrijk voor het bestuur dat er nog een link is met studenten omdat zij grotendeels de
kampen en het natraject zullen leiden.
Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende leden:
! Tessie van Hellenberg Hubar (voorzitter)
! Inez Maessen (secretaris)
! Dirk Sandkuyl (penningmeester)
! Loetje de Koning
Gezamenlijk dragen zij de verantwoordelijk voor de fondsenwerving, het projectmanagement en de
dagelijkse gang van zaken. Logischerwijs is het financiële beheer in handen van de penningmeester
en zal het overgrote deel van de interne en externe communicatie gedaan worden door de
secretaris.

Raad van Advies
De Raad van Advies kan het bestuur van de stichting adviseren waar dit nodig is. Jaarlijks komen het
bestuur en de Raad van Advies minimaal één keer samen om het beleid door te spreken. Waar nodig
kan het bestuur altijd een beroep doen om de kennis en ervaring van de Raad van Advies. De Raad
van Advies benoemt zichzelf, wel gaat dit in overleg met het bestuur.

Op dit moment bestaat de Raad van Advies uit de volgende leden:
! Bendert Post
! Jonas Hoving
! Rutger Sandkuyl

Beheer
Voor een actueel overzicht van de manier waarop wij onze fondsen hebben beheerd verwijzen wij u
naar de jaarverslagen.

Beloningsbeleid
Iedereen die zich inzet voor de Stichting Randolph Fellowship doet dit op vrijwillige basis. Op die
manier proberen we zoveel mogelijk van de fondsen te besteden aan het doel wat wij als stichting
nastreven.

Fondsenwerving
De focus ten aanzien van fondsenwerving heeft de afgelopen jaren vooral bij sponsoring en donaties
(giften) gelegen. Dit zullen we de komende jaren ook op deze manier gaan voortzetten maar we
zullen tevens gaan kijken naar alternatieve manieren om de kampen te kunnen financieren.
De stichting Randolph Fellowship heeft in het verleden veel fondsen weten te werven met de
sponsoring van sportevenementen. Zo hebben er onder andere mensen deelgenomen aan de
Ringvaart Regatta, de marathon van Parijs en Amsterdam, de Weissensee schaatsmarathon, de
Amstel Gold Race en de Baskische triatlon. Wij zijn groot voorstander van het combineren van sport
met het werven van fondsen omdat het past bij de energie van jongeren. We zijn op dit moment de
opties aan het bekijken om in 2018 een eigen evenement te organiseren in de buurt van het ’t
Vossenhol om het tienjarig bestaan van de stichting te vieren en nieuwe fondsen te werven.
Naast de fondsenwerving via sportevenementen krijgen we veel fondsen binnen via maandelijkse
donaties van onze donateurs. Veel van deze donateurs zijn al sinds het eerste benefietconcert in
2010 actief en we zijn hier dan ook heel dankbaar voor. Helaas zijn er het afgelopen jaar ook een
aantal donateurs gestopt, omdat zij vonden de stichting lang genoeg te hebben gesteund. Het is dus
belangrijk om weer nieuwe maandelijkse donateurs aan de stichting te koppelen. Het is onze
doelstelling om de komende twee jaar 50 nieuwe donateurs te werven.
Ook hebben we de afgelopen jaren een aantal grote eenmalige donaties mogen ontvangen van
onder andere de familie Eijsvoogel uit Amsterdam. Hoewel het lastig is om hier doelstellingen aan te
verbinden voor de komende periode zullen we actief rondkijken naar kansen op eenmalige donaties
omdat deze zeer lucratief zijn gebleken. Idealiter hebben we voor ogen dat grote eenmalige donaties
de vakantiekampen en de deelname aan het natraject kunnen bekostigen. Financiële doelstelling
voor 2017 is om een gestructureerd plan te schrijven voor de manier waarop we de kampen in de
toekomst gaan financieren.

Meerjaren begroting
Doelstelling voor 2017 is om een meerjaren begroting op te stellen gericht op de realisatie van een
eigen kampgebouw. Op dit moment is het nog lastig om hier een juiste inschatting van te maken

omdat er nog een hoop factoren spelen waar we geen direct zicht op hebben. Voor nu is het eerst
belangrijk om ons te richten op de financiering van de kampen en het natraject voordat we ons op
een eigen plek gaan richten.

