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Inleiding 

Dit beleidsplan is opgesteld op basis van de statuten zoals vastgesteld is bij de 
oprichting, de missie, visie en doelstelling van de stichting en de activiteiten 
van de eerdere oprichting van de stichting. 
 
Sinds 2014 is het verplicht voor een ANBI om een actueel beleidsplan te 
hebben en dit te publiceren op de website. 
 
Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de stichting vorm geeft om haar 
doelstelling te bereiken. Het moet inzicht geven in: 

• het werk dat de instelling doet; 
• de manier waarom de instelling geld werft; 
• de besteding van het vermogen van de instelling. 

 
De termijn van dit beleidsplan bedraagt drie jaar, van 2020 tot en met 2023 
 
 

1. Doelstelling 
- De Stichting My Story heeft ten doel jongeren tussen de 13 en 25 jaar 

met een migranten achtergrond intensief te begeleiden, stimuleren 
en activeren tijdens hen werk/leertraject met vooruit zich naar een 
betaalde baan in de Nederlandse arbeidsmarkt.  

- Jongeren met verschillende nationaliteiten in eigen kracht zetten 
hierbij het organiseren van activiteiten.  

- Financiële counseling. 
- Individuele en groepscounseling.  



- Maatschappelijke en culturele projecten binnen de gedachtengoed 
van de stichting te organiseren 

-  

Onze missie en visie 
 

Stichting My Story geloof sterk in de eigen kracht en mogelijkheden van 
jongeren. Wij ondersteunen en stimuleren jongeren om te komen tot een 
positieve ontwikkeling. In het kader van talentontwikkeling organiseren wij 
projecten met als doel de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van deze 
jongeren bevorderen.  
 
Wij willen dat de jongeren een stem hebben, gezien en gehoord worden en 
gewaardeerd voelen. Tevens bieden wij verschillende werk/leertraject tussen 
de 6 a 24 maanden in de richting administratie, klussen, schoonmaker en 
toneel/media om migranten jongeren, kwetsbare en kansarme jongeren klaar 
te stromen voor een betaalde baan in de maatschappij. In samenwerking met 
scholen, hulporganisaties en omgeving van de jongeren bieden wij een klimaat 
en netwerk aan, waarin jongeren veilig en verantwoord zich mogen 
ontwikkelen en participeren in de Nederlandse arbeidsmarkt en in de 
Nederlandse samenleving. 

 
 

2. Visie  
 

Iedereen heeft een verhaal dat een ander kan bemoedigen, versterken en 
motiveren. Jongeren zijn de toekomst van morgen. Het is dus belangrijk dat 
ze voldoende kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Niet iedere jongere 
slaagt erin om deze kansen te pakken.  Door de jongeren te ondersteunen 
willen wij voorkomen dat de jongeren niet(nogmaals) aan de zijkant van de 
maatschappij terecht komen, maar het verschil mogen maken en zijn. Door 
samen te werken (building together) motiveren jongeren zichzelf en elkaar 
om door te zetten. Wij versterken de zelfredzaamheid van deze jongeren 
doormiddel van maatschappelijke begeleiding, counseling en individuele 
doelstellingen om hen daartoe een steuntje in de rug te geven waar nodig 
is. Stichting My Story nemen de jongeren serieus de kans te bieden zich 
zodanig te ontwikkelen zowel in hun talenten als op de werkvloer dat zij 
tijdens de werk/leertraject de mogelijk bieden te groeien in verschillende 
functies. Hierin stimuleren en motiveren wij de jongeren dat alles mogelijk is 
zolang de wil er is. 
 
  



 
 

3. Missie 
 

Stichting My Story draagt zorg voor de ontwikkeling van migranten, 
kwetsbare en kansarme jongeren. Het doel van de ontwikkeling van 
jongeren is een sfeer van warmte, leergierigheid, positiviteit en veiligheid. 
Stichting My Story biedt zorg op maat, inventariseert wat nodig is en welke 
hulp het beste aansluit in de vorm van begeleiding, coaching en 
ondersteuning. 
 
Stichting My Story kijkt naar de mogelijkheden en niet naar de belemmering 
om de ontwikkeling van deze jongeren optimaal te stimuleren. Als 
uitgangspunt is de zelfredzaamheid en autonomie van de jongeren te 
bevorderen, zodat zij zich zo zelfstandig mogelijk leren te functioneren en 
de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen.  
 
Doormiddel van doelen stellen en daarnaar toe te werken bieden wij deze 
jongeren perspectief. Stichting My Story begeleidt jongeren op maat. In 
samenwerking met hulporganisaties streven wij dat jongeren als volwaardig 
lid in de maatschappij kunnen functioneren.    

 
 
4. Feitelijke activiteiten 

 
- Lezingen boek (Ik wil niet terug)  

Aantal jongeren waar openlijk criminele maatschappelijke 
problematieken aanbod kwamen met gevolgd bewustwording onder 
de jongeren. 

- Schilderen.  
- Sportactiviteit – Ravelino Junte (Voetballen) gezond & beweging  

 
 
 
 

5. Stichtingsbestuur 
Het huidige bestuur bestaat uit: 

- Angelo Maduro (Voorzitter) 
- Grace Pinas (Penningmeester) 
- Natascha Maduro-Chaar (Secretaris) 



 
De stichting wordt door de bestuursleden op vrijwilligersbasis gerund. Zij zijn 
gezamenlijk bevoegd om de stichting te vertegenwoordigen. 
 

6. Beloningsbeleid 
 
De bestuursleden ontvangen geen beloning 
 

7. Werven van gelden 
Gelden worden verkregen door giften, fondsen, speciale inzamelingsacties 
rondom bijzondere gelegenheden. En uitgaven waarvan de opbrengsten naar 
de stichting gaan. 
 
 


