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Voorwoord: over dit beleidsplan 
 

Voor u ligt het beleidsplan van stichting Vitamine Z voor de periode 2018 – 2020: Een brondocument 

dat weergeeft waar wij vandaan komen, waar wij nu staan, waar wij naartoe willen werken en wat 

onze uitdagingen zijn op dit pad. De Stichting is in haar korte bestaan snel ontwikkeld en heeft laten 

zien dat de doelstellingen zeer maatschappelijk relevant zijn en weerklank vinden onder onze 

doelgroep. Niet alleen zijn we gegroeid in ons aanbod en de boodschap die we willen overdragen, 

maar ook in de samenwerking met ondernemers en organisaties waarmee wij ons verbonden voelen. 

Hier liggen veel kansen die we willen aangrijpen. In dit beleidsplan formuleren we de stappen die ons 

verder helpen op het reeds ingeslagen pad, zodat we nog meer verschil kunnen maken voor onze 

doelgroep.   

Wij gaan met goede moed de komende jaren tegemoet!  
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Ons Fundament: waar we op bouwen 
 

Een propedeuse Cultureel Maatschappelijke Vorming en een Master-diploma in filosofie op zak. Na 

20 jaar in de schoolbanken eindelijk klaar om aan het werk te gaan. Maar wat ga je doen? Alle 

vrijheid om er wat van te maken. Volgens de ‘algemene maatstaven’ succesvol, want: hoogopgeleid, 

een relatie, samenwonend en een goed sociaal netwerk. En toch is er de constante druk om te 

presteren, om te laten zien dat je succesvol bent. Zo erg dat het verlammend werkt en je er 

depressief van wordt.  

Dit overkwam Simeon, oprichter van Vitamine Z. Deze ervaring vormde de voedingsbodem voor de 

stichting en het eerste concrete evenement: het ‘Vitamine Z festival’ in 2015. Om ruimte te maken 

voor de keerzijde van het succes. Het verhaal dat niet verteld lijkt te mogen worden. Een halszaak 

zou je zeggen: een evenement voor jongvolwassenen waar het falen ‘gevierd’ mag worden. Wie 

komt daar nou op af?  

Inmiddels hebben we drie edities van het festival achter de rug, en een gevarieerd aanbod aan 

goedbezochte activiteiten opgebouwd. Wat wij verwachtten blijkt de werkelijkheid: jongvolwassenen 

hebben de behoefte om hun leven te leiden op een manier die bij hen past en waarin niet alleen 

succesvol zijn het doel is, maar waarin tragiek en ‘mislukking’ eveneens hun plaats innemen. 

Gewoon, omdat dit nu eenmaal bij het leven hoort.  

In 2016 heeft een oprichtingsbestuur de stichting in het leven geroepen. De stichtingsvorm helpt ons 

onze idealen op een gedegen wijze uit te dragen. Tevens helpt het ons om de wereld te tonen dat wij 

een betrouwbare organisatie zijn.  

 

Kernwaarden 
 

  Volgens Vitamine Z is ieder mens zoekende. Wat mensen zoeken verschilt, maar alle mensen 

hebben de behoefte aan een zinvol en gelukkig leven. Daarin zijn alle mensen gelijkwaardig. Door 

deze zoekende houding en het gevoel van gemis te (h)erkennen bij elkaar kunnen we elkaar daarin 

helpen, ongeacht eventuele verschillen ten aanzien van het object van het zoeken of de aard van 

het gemis. 

Alle mensen zijn bovendien gelijkwaardig in dat iedereen onderworpen is aan de grillen van het lot. 

Ieders leven kent pieken en dalen. Ongeluk en pijn vallen nooit volledig uit te bannen. Daarom is 

het zaak om daarmee te leren leven. Ook de schaduwzijden horen bij het leven.  

Stichting Vitamine Z wil het leven beschrijven en presenteren in al haar facetten, van vitamine A tot 

vitamine Z. Want als we alleen maar aandacht hebben voor alle leuke gelukkige en succesvolle 

facetten van het leven ontkennen we de dalen van het lot. Stichting Vitamine Z helpt zijn 

deelnemers ook daar op een gezonde manier mee om te gaan.  

Als Stichting vinden we het belangrijk om geloofwaardig en integer te zijn. Dit doen we door net als 

onze doelgroep in onze organisatie voornamelijk jongvolwassenen te laten werken én onszelf ten 

alle tijden ook kwetsbaar en eerlijk op te stellen naar de doelgroep toe.  
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Visie & Missie  
 

De World Health Organisation (WHO) voorspelt dat in 2020 depressie volksziekte nummer 1 zal zijn 
in ontwikkelde landen zoals Nederland. In boeken van vooraanstaande hedendaagse filosofen Dirk 
de Wachter, Alain de Botton en Paul Verhaeghe wordt dit verklaard als gevolg van onze 
prestatiemaatschappij. Paul Verhaeghe schrijft: “Wie geen succes heeft, faalt in de ogen van de 
maatschappij. De dwang naar succes en geluk blijkt een keerzijde te hebben: het leidt tot verlies van 
zelfbesef, tot desoriëntatie en vertwijfeling. De mens is eenzamer dan ooit.”1 Succes en perfectie zijn 
de norm geworden en bovendien een persoonlijke keuze, hetgeen voor velen niet vol te houden is en 
ongelukkig maakt. In andere woorden: wanneer je niet voldoet aan de norm van succesvol zijn, dan 
faal je als persoon.  

Een andere trend is dat door de monopolie van het succes activiteiten zoals kunst, zingeving en 
filosofie, sneller naar de marges worden gedreven. Terwijl juist hierin de feilbaarheid en 
kwetsbaarheid van het leven kan worden verkend. In een maatschappij waarin succes de norm is, zijn 
dit belangrijke bronnen voor een gezonde levenshouding omdat ze de andere kant van het leven 
kunnen belichten. Want het leven bestaat niet alleen maar uit succes en geluk. Een mens komt ook 
verlies tegen, falen, eenzaamheid en twijfel: menselijke eigenschappen waar we ook mee moeten 
leren omgaan en die niet genegeerd moeten worden. 

Stichting Vitamine Z laat zien dat het ook anders kan door deze thema’s uit de taboesfeer te halen, 
mede door gebruik te maken van kunst, cultuur en filosofie. Hiermee beoogt Vitamine Z hen 
vertrouwd te maken met de andere kant van het leven. Op deze manier ontwikkelt de weerbaarheid 
voor minder gelukkige en niet succesvolle kanten van het leven en groeit de autonomie doordat zij 
weer zicht krijgen op hun eigen drijfveren. Op deze manier verandert Vitamine Z het onhaalbare 
ideaalbeeld in een realistisch totaalbeeld.  

Veel jongvolwassenen bezoeken festivals en evenementen waarbij vermaak, muziek en cultuur 
centraal staan. Dit zijn vormen die aansluiten bij de belevingswereld van deze doelgroep. Daarom 
kiest Vitamine Z ervoor om onderbelichte levensthema’s ook in die vorm aan te bieden en 
samenwerking te zoeken met organisaties en ondernemers in de kunst- en cultuursector. 

De stichting richt zich op jongvolwassenen tussen 18 en 35 jaar, omdat zij zich wat dit thema betreft 

in een cruciale levensfase bevinden. De wereld ligt aan hun voeten, ze moeten de juiste studie kiezen 

en een goede baan vinden. Iedereen kijkt vol verwachting toe, klaar om te applaudisseren. Hierin 

worden ze geconfronteerd met de grenzen van hun kunnen en onzekerheden van het bestaan. 

Vitamine Z is daarin voor hen een bron van inspiratie en ondersteuning. Een proeftuin waarin de 

geest wordt geprikkeld en geoefend, waardoor de nodige flexibiliteit ontstaat en een realistische 

verhouding tot het leven in haar verscheidenheid. 

Als in 2020 depressie volksziekte nummer één is, is Vitamine Z het antidepressivum voor 
jongvolwassenen en jongeren. Ons doel is een toegankelijk platform te zijn waar men leert omgaan 
met het leven in al haar facetten en een gezonde levenshouding ontwikkelt. 

 

  

                                                           
1 Verhaeghe, P., Identiteit, 2012 
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Daarom streeft Stichting Vitamine Z ernaar:  

 

 De norm van succes uit te dagen en het falen te vieren als onlosmakelijke deel van 

het leven. 

 

 Tegenslag en falen als onlosmakelijk en waardevol deel van het leven te leren zien 

waar iedereen mee te maken heeft. 

  

 Eenzaamheid op te heffen door de menselijke zoektocht en de pijn van het leven 

bespreekbaar te maken. Vitamine Z helpt mensen om die te herkennen in zichzelf en 

in elkaar. 

 

 Te helpen om richting te geven aan het leven door jongvolwassenen houvast te 

bieden in zichzelf waardoor zij gemakkelijker keuzes maken die bij hen passen.  

 

 Zelf een voorbeeld te zijn voor deze doelgroep door als jongvolwassen generatie te 

laten zien dat kwetsbaarheid, imperfectie en falen normaal zijn.  
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Onze Kracht: wat we doen  
 

Vitamine Z maakt aantrekkelijke en toegankelijke programma’s waar aansprekende en relevante 

maatschappelijk filosofische thema’s op een laagdrempelige manier worden gekoppeld aan cultuur. 

Onze activiteiten kenmerken zich door een bijzondere sfeer, oog voor detail en aandacht voor 

kwaliteit. Vitamine Z heeft een gedegen organisatorische basis als stichting met bestuur, met creatief 

directeur Simeon Karsten als visionair en drijvende kracht. Wij zoeken samenwerking en verbinding 

met jonge ondernemers en organisaties op een sterk fundament van kernwaarden. Vitamine Z richt 

zich op jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) maar opent de deuren voor iedereen die zich aangetrokken 

voelt.  

Het leven is als een goede soep, alleen als je alle ingrediënten bij elkaar doet, krijg je de juiste smaak 

te pakken. Daarom biedt Vitamine Z activiteiten aan die deze balans willen bereiken. Alleen maar 

feesten of elke dag de hele dag mediteren is allebei niet gezond. Vitamine Z probeert daarom precies 

dit soort uiteenlopende activiteiten te combineren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Reacties van deelnemers: 

 

“Een must voor iedereen die het gevoel heeft te leven in een rat race waarbij de lat 

voor presteren hoog ligt!”  

- Shane (30 jaar), Icarus Retraite 2017 

“Ik vond het name een origineel thema en een goede tegenhanger t.o.v. al die 

andere festivals.”  

- Anoniem, Icarus Festival 2016 

“Dat er ruimte is om geen succesverhaal te hebben.”  

- Anoniem, Icarus Festival 2016 

“Een gewaagde boodschap op een laagdrempelige manier weten over te brengen. 

Heel gaaf!”  

- Anoniem, Icarus Festival 2017 

“Door op het festival meer vertrouwd te raken met dit thema, lukt het me 

makkelijker om hier met andere over te praten. Het festival kan zelfs een leuke 

aanleiding daarvoor zijn.”        

- Anoniem, Icarus Festival 2017 
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Ons aanbod 
 

Het Icarus project 

De Griekse Icarus krijgt van zijn vader wassen vleugels waarmee hij zelfstandig 

zijn vrijheid tegemoet kan vliegen. Genietend van zijn vrijheid wordt Icarus hoogmoedig. 

Hij wil meer van de wereld zien en vliegt hoger en hoger. Aangetrokken door het 

prachtige licht vliegt hij richting de zon. Maar zijn hoogmoed wordt hem fataal. 

De warmte van de zon smelt zijn vleugels en Icarus stort neer. 

Je bent jong en je wilt een gelukkig leven op alle fronten. 

Om perfectie te bereiken ren je maar door. Maar is het haalbaar? 

De mythologische Icarus werd door zijn vleugels compleet onbewust van zijn eigen grenzen, 

waardoor hij in zee stortte. Hij staat symbool voor de doorgeslagen ambitie van onze generatie, 

waar weinig ruimte is voor imperfectie. 

Icarus Amsterdam zoekt de kwetsbaarheid en imperfectie van het leven op. 

Met een jaarlijks terugkerend festival en andere events vieren we het falen 

en leren we op een gezonde manier omgaan met de vrijheid 

én de grenzen van onze vleugels. 

Met ‘Icarus’ als overkoepelend thema organiseren we meerdere activiteiten: 

 

Festival 

Stichting Vitamine Z heeft ervoor gekozen elk jaar 

een Icarus festival te organiseren. Een festival is 

een geschikte vorm waarmee wij aansluiting 

vinden bij de leefwereld van onze doelgroep. 

Festivals zijn razend populair en kunst en cultuur 

(met name muziek en theater) zijn een van de 

meest populaire bronnen van vermaak. Door een 

brug te slaan tussen enerzijds plezier en 

ontspanning, en anderzijds inhoud en reflectie, 

wordt het festival aantrekkelijk, uitnodigend en 

doeltreffend. Hiermee spelen we ook in op de 

leefwereld van jongvolwassenen die zich normaal 

gesproken niet bezig houden met filosofie of 

zingeving en niet in aanraking komen met ons 

thema of er niet snel over durven te praten.  

De programmering beslaat voor 50% kunst, cultuur en vermaak en 50% inhoud, filosofie en 

zingeving. Ze versterken elkaar. Hiermee willen we laten zien dat je als jongvolwassene zowel een 

vermakelijk succesvol leven kan leiden alsmede ruimte kunt maken voor kwetsbaarheid, falen en 

bezinning. Met deze opzet willen we op een laagdrempelige manier inzicht en handvatten bieden die 

jongvolwassenen in staat stellen op authentieke wijze om te gaan met de maatschappelijke norm van 

het succes. Vooral de hoge prestatiedruk en de teleurstellingen die dit met zich meebrengt worden 

belicht.  
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Check youtube voor sfeerimpressie Icarus Festival 2016 en 2017:  

https://www.youtube.com/watch?v=EEl7tlsv1GE&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=bSgiXPesrFc  

 

Retraite 

Wat is en succesvol leven? Dat is de vraag waarmee we het weekend openen en afsluiten. Op een 

idyllisch landgoed hebben de deelnemers de tijd om afstand te nemen van hun veeleisende leven in 

de stad. Middels theater, fijne gesprekken, ervarend leren en andere leuke activiteiten ga je samen 

met anderen reflecteren op het leven. Het Icarus weekend is gebaseerd op drie pijlers: 

Diepgang – Met ons programma proef je van een leven in contact met jezelf. Door de opdrachten 
krijg je de mogelijkheid inzichten op te doen over jouw levenspad. 
 
Plezier – Je leert elkaar beter kennen d.m.v. theater-, spel- en werkvormen. Op een speelse manier 
kom je meer te weten over verschillende filosofische thema’s. 
 
Gezondheid en natuur – Tijdens het weekend eten we (h)eerlijk en vegetarisch. Van een paar dagen 
in de frisse buitenlucht laad je weer helemaal op. 

 

Blender 

“Het imperfecte avondje uit”. Tijdens de Blender avond gaan we nog meer de verdieping in. 

Levensthema’s zoals middelmatigheid, drugs en dood worden op een bijzondere wijze aangestipt. Dit 

doen we door ze vanuit verschillende perspectieven te benaderen met filosofie, kunst, cultuur en 

wetenschap. De Blender avond is dus het imperfecte avondje uit, om onder het genot van een biertje 

je eens te buigen over de psychosociale uitdagingen van deze tijd. 

 

Vlieglessen 

In deze workshops leer je spelenderwijs om te gaan met falen, je eigen grenzen zetten en in balans 

blijven. We nodigen ervaringsdeskundige sprekers en experts uit die een goed verhaal te vertellen 

hebben voor onze doelgroep in lijn met onze doelstellingen. Op deze manier bieden we kansen voor 

meer verdieping over thema’s als falen, kwetsbaarheid, burn-outs en ervaringen van stress.  

 

Meditatie 

Samen ontdekken wat de wijsheid en meditatie van het boeddhisme ons kan leren in ons drukke 

leven. De introductiecursus is voor ieder niveau geschikt en bestaat uit 8 thema’s die samen een 

goede indruk geven van de praktische waarde van meditatie in de drukke samenleving van nu. 

Onderwerpen zoals: Omgaan met stress, emoties, conflicten en (liefdes)relaties. In de 

gevorderdencursus praten we over de "negatieve" kanten van ons leven zoals verdriet, eenzaamheid 

en falen. Hoe kan meditatie en het boeddhisme ons leren hier op een wijze en vredige manier mee 

om te gaan?  

https://www.youtube.com/watch?v=EEl7tlsv1GE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=bSgiXPesrFc
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Zie voor het volledige en actuele aanbod onze websites www.vitamine-z.nl of www.icarus-

amsterdam.nl  

 

Samenwerking  

 
Een groeiende groep jongvolwassenen draagt hun steentje bij aan Vitamine Z. Zij herkennen zich in 

de doelstelling van de stichting. Zij bieden hun kwaliteiten en tijd, en Vitamine Z biedt hen een 

platform, niet alleen voor persoonlijke ontwikkeling, maar ook om professionele ervaring op te doen. 

Zo snijdt het mes aan twee kanten.  

Onze gemeenschap wordt momenteel (voorjaar 2018) gevormd door samenwerking met een pr-

professional, een websitebouwer, iemand die ondersteunt bij het schrijven van projectplannen, 

iemand die een project uitwerkt gericht op professionals met stress- en burn-out klachten, 

begeleiden we een stagiair van de Universiteit voor Humanistiek en een student van de opleiding 

international lifestylestudies die onderzoek doet voor de Stichting naar studenten met burn-out 

klachten.  

Ook een groeiende groep organisaties draagt Vitamine Z een warm hart toe. De culturele 

broedplaats De Ceuvel is enthousiaste host van het Icarus Festival, de Blender-avonden en 

vlieglessen. Mahara Holistic Lifestyle is met veel liefde host voor de meditatiecursussen. Samen met 

Vuurwerk organiseren we elk voor- en najaar filosofische diners en zijn we in een constructief 

gesprek verwikkeld met Wij zijn MIND (een initiatief van Fonds Psychische Gezondheid/Korrelatie en 

het Landelijk Platform GGz) voor het opzetten van landelijke concepten en constructieve 

samenwerking vanaf 2018.  

 

In de media 
 

Er is via verschillende mediakanalen aandacht voor de activiteiten van Vitamine Z. Enkele 

voorbeelden daarvan zijn: 

http://jongburnout.nl/burnout/burnout-voorkomen/icarus-festival 

Blog over Icarus Festival 2017 

 

http://burninblog.nl/succesvol/ 

blog over Icarus Retraite 2017  

 

https://www.npo.nl/kruispunt/17-09-2017/KN_1692673 

Kruispuntaflevering op het Icarus Festival inclusief interview creatief directeur Simeon Karsten 

 

 

  

http://www.vitamine-z.nl/
http://www.icarus-amsterdam.nl/
http://www.icarus-amsterdam.nl/
http://jongburnout.nl/burnout/burnout-voorkomen/icarus-festival
http://burninblog.nl/succesvol/
https://www.npo.nl/kruispunt/17-09-2017/KN_1692673
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Onze horizon: waar we naartoe werken 
 

We zijn op de goede weg. Zeker als we terugblikken en zien hoe snel we gegroeid zijn en wat we in 

korte tijd bereikt hebben, dan sterkt dit ons vertrouwen in de toekomst. De komende jaren willen we 

deze lijn voortzetten. Zo ligt er voor komend jaar een nieuw Icarus projectplan, met daarin weer een 

gevarieerd aanbod aan activiteiten. Voortbouwend op de ervaringen van de afgelopen jaren zetten 

we reeds bestaand aanbod sterker neer.   

Als wij dromen over de toekomst dan komen daar drie pijlers in naar voren: verbinding, verdieping en 

versteviging. Deze drie pijlers vormen de uitgangspunten van waaruit wij onze werkzaamheden de 

komende drie jaar verder opbouwen. Zodat we groeien op een manier die bij ons past.  

 

Verbinding 
 

Wij willen er niet alleen zijn voor onze doelgroep, maar we willen onze doelgroep ook stimuleren om 

zelf bij te dragen. Dit willen bereiken door hen allereerst de mogelijkheid te bieden om met elkaar in 

contact te komen en hun verhaal te doen. Ten tweede door hen de kans te bieden eigen initiatieven 

en ideeën te ontplooien.  

Dit willen we bereiken door: 

 Via de True Friends PR strategie willen we zoeken naar een groep zeer betrokken en 
geïnteresseerde ‘vrienden van’ onze Stichting. Mensen die vaak deelnemen aan onze 
activiteiten en op een authentieke manier ambassadeur voor ons zijn. Deze groep kan een 
gemeenschap vormen met speciale voordelen, zoals gratis deelname aan activiteiten of 
begeleiding bij het ontplooien van eigen initiatieven. Zij kunnen worden ingezet voor 
projecten en worden als gelijke behandeld en erbij betrokken. We willen het samen dragen. 
En zo verspreid ons ideaal zich doordat mensen zich er mee verbinden. 
 

 We gaan jongvolwassenen uitnodigen om hun initiatieven en ideeën met ons te delen, zodat 
we op basis daarvan nieuwe activiteiten kunnen opzetten. We willen meer projecten door en 
voor jongvolwassenen. Dit kan bijvoorbeeld door stageplekken aan te bieden bij opleidingen 
als CMV of International Lifestyle Studies. (Op dit moment loopt er een student stage voor 
haar opleiding CMV en wordt er een bachelorscriptie geschreven vanuit de opleiding 
International Lifestyle Studies.). 

 
 Deelnemen aan het overheidsproject ‘Alles is Gezondheid’. Dit stimuleert ons om actief 

samenwerkingen aan te gaan met organisaties die zich vanuit hun expertise kunnen inzetten 
voor een gemeenschappelijk doel. Hiervoor is het belangrijk dat we in kaart brengen welke 
organisaties er zijn voor de doelgroep en waarin wij ons onderscheiden. We willen ons 
netwerk meer versterken en benutten en in samenwerking met partijen gezamenlijke 
intenties en afspraken formuleren.  

 
 Het opbouwen van een digitaal platform waar niet alleen informatie gevonden kan worden, 

maar waar ook blogs te lezen zijn, evenementen en workshops worden aangeboden, 
aanverwante partners of specialisten hun diensten kunnen aanbieden én waar de bezoeker 
zelf ook content kan delen of reacties kan plaatsen.  
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Verdieping 
 

Wij willen onze boodschap verder ontwikkelen en uitdragen. Onderwerpen als Burn-out en depressie 
onder jongvolwassenen zien we steeds meer in de actualiteit. Om te laten zien dat we de wereld iets 
te bieden hebben dat van praktische waarde is voor velen, is kennis van de actuele inzichten in 
filosofie, journalistiek en wetenschap van belang. Hier willen we dan ook meer in investeren.  

Dit willen we bereiken door: 

 Publiceren van relevante teksten op basis van actuele inzichten in filosofie, journalistiek en 
wetenschap. 
 

 Samen met onze True Friends nieuwe activiteiten ontwikkelen. Hiermee ontwikkelt de 
stichting verder en ontstaat tevens ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van betrokken 
jongvolwassenen. Hiermee winnen we aan actuele waarde. 

  
 Periodieke blogs van mensen uit onze doelgroep. De ervaringsdeskundigheid over hoe burn-

out en depressie te voorkomen en hoe er mee om te gaan is in onze doelgroep aanwezig. Het 
gaat om hen en zij kunnen elkaar daarin helpen. Wij willen deze kruisbestuiving meer 
faciliteren.  

 

 Samenwerking zoeken met verschillende media. Onze know-how en ervaring op het gebied 
van burn-out en depressie preventie willen we meer onder het voetlicht gaan brengen. 
Contact zoeken met media zoals tijdschriften, documentairemakers etc. dwingt ons om onze 
boodschap helder en krachtig neer te zetten.  

 

 Onderzoek laten doen door studenten over dit thema. De thema’s die bij ons centraal staan 
zijn zeer geschikt voor (afstudeer)onderzoeken door studenten van HBO of WO opleidingen. 
We gaan ons actief aanbieden als onderzoek domein bij relevante opleidingen.  

 

 Symposia of lezingen bijwonen die de actuele trends bespreken rondom onze thematiek en 
inzichten hiervan verbinden aan onze praktijk. Er gebeurt veel op het gebied van 
levensbeschouwing, gezondheidszorg en filosofie dat relevant is voor onze organisatie. We 
willen op hoogte blijven door debatten en conferenties bij te wonen en hiervan verslag te 
doen naar onze doelgroep, bijvoorbeeld door middel van vlogs, blogs, berichten op social 
media en de nieuwsbrief.  
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Versteviging 
 

Om onze ambities te kunnen verwezenlijken is een gedegen organisatie essentieel. Wij zijn een jonge 

organisatie die grotendeels gedreven is door enthousiasme en gezamenlijke motivatie en idealisme. 

Om de kwaliteit van ons aanbod goed te houden en een groeiend aantal mensen te kunnen bereiken, 

is een betrouwbaar fundament nodig. Financiële middelen zijn hiervoor onmisbaar. We merken dat 

een groot deel van onze gezamenlijke energie gaat zitten in het werven van fondsen. Dit is een 

tijdrovende manier van werken en bovendien heel onzeker. Wij willen naar een situatie toe, waarin 

voldoende financiële ruimte bestaat, zodat onze energie kan gaan naar waar die het hardst nodig is. 

Dit willen we bereiken door: 

 Registratie van Stichting Vitamine Z als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit maakt 

het makkelijker en aantrekkelijker voor externe partijen om schenkingen te doen aan onze 

stichting.  

  

 Werven van donateurs die ons willen steunen met een periodieke schenking. Naast de 

fondsenwerving die we blijven doen, willen we ook bij particulieren en bedrijven gaan 

werven voor schenkingen. 

 

 Werven van donaties in natura, bijvoorbeeld vrijwillige inzet voor een evenement, aanbod 

van eigen producten binnen het platform van Vitamine Z of materiaal, locatie, catering etc. 

 

 Het opzetten van een Buisness to Buisness (B2B) project (momenteel in try-out fase). Een 

externe organisatie waarin professionals werken die in lijn van onze idealen en doelstellingen 

trainingen aanbiedt aan bedrijven. De winst hiervan komt ten goede aan stichting Vitamine 

Z.   

 

 Samenwerkingen aangaan met belangrijke partijen zoals 

o Wij Zijn Mind 

o De Ceuvel 

o Over the Moon 

o Bildung Academy 

o Universiteiten of Hogescholen 

o Zorgverzekeraars of zorginstellingen 

o … en nog vele andere potentiële partijen.  
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Financiële planning   
 

De manier waarop de stichting haar financiën verwerft is tweeledig. Het belangrijkste deel van onze 
inkomsten komt voort uit fondsenwerving. We hebben een aantal fondsen die qua doelstelling 
passen bij waar wij aan werken. De tweede inkomstenbron is deelnamegeld. Voor vrijwel alle 
activiteiten die Vitamine Z aanbiedt betalen deelnemers een gepast entreebedrag. Dit dekt echter 
veruit niet de kosten voor sprekers, huur van locatie etc. Hierbij zijn we afhankelijk van de steun van 
fondsen.  (zie financieel overzicht voor bedragen). 
 
De stichting maakt voor ieder kalenderjaar een begroting. We groeien en zijn ambitieus. De 
begroting laat dan ook ieder jaar een hoger bedrag zien. De inkomsten blijven echter achter. Dit zorgt 
er voor dat we de begroting ieder jaar flink moeten bijschaven. Er zijn veel onderdelen van projecten 
die moeten worden geschrapt uit de planning of de frequentie van projecten moet worden 
teruggeschroefd.   
 
De stichting heeft geen vermogen. Wanneer er financiële ruimte ontstaat zal dit naar de uitvoering 
van projecten gaan. Ook streven we ernaar op den duur personeel meer te kunnen uitbetalen. Dit 
met het oog op duurzaamheid van de inzetbaarheid, de verbinding die mensen met ons willen 
aangaan en de waardering van het werk dat velen uit onze doelgroep voor ons doen.   
 
Om meer financiële ruimte te creëren willen we inzetten op:  
 

o Het werven van (structurele) donateurs. 
o Samenwerkingen aangaan met partners die ons financieel kunnen steunen.  
o Het Business 2 Business (B2B) model ontwikkelen; producten en advies aanbieden 

aan bedrijven. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de stichting en haar 
doelgroep.   
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Financieel overzicht 2017 
 

 

   Verlies Winst 

Festival - Coördinatie    972  

Festival - PR    3.481  

Festival - Productie    11.515  

Festival - Programmering: Inhoud    1.423  

Festival - Programmering: Kunst    767  

Festival - Programmering: Plezier    3.178  

     

Weekend - Begeleiding    1.000  

Weekend - Productie    4.163  

Weekend - Programmering    325  

     

Blender - Productie en personeel    1.489  

Blender - Programmering    1.233  

     

Vlieglessen    2.877  

     

Overige activiteiten   704  

     

Fondsen    17.500 

Festival - Kaartverkoop     8.923 

Weekend - Kaartverkoop     1.250 

Blender - Kaartverkoop     334 

Vlieglessen - Kaartverkoop     190 

Overige activiteiten    1.050 

     

Saldo verlies     -3.879 

     

   33.127 33.127 
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Organisatie van de Stichting 
 

Het bestuur bestaat uit 3 leden: Tobias Karsten (voorzitter), Eline van der Geest (Secretaris) en Sil 

Lugtmeijer (Penningmeester). Zij vervullen hun functie onbezoldigd. Zij vergaderen maandelijks en 

zijn verantwoordelijk voor het beleid van de stichting. Zij worden geraadpleegd en geven advies over 

de inhoud. De uitvoering gebeurt door vrijwilligers, studenten en zelfstandig ondernemers.  

Geestelijk vader van de stichting is Simeon. Hij is aanspreekpunt voor de vrijwilligers en uitvoerende 

krachten. Projecten die hij heeft ontwikkeld worden meer en meer uitgevoerd door enthousiaste 

mensen uit onze doelgroep.  

We zijn dit projectjaar (2018) gestart met ‘projectleiders’. Dit zijn mensen uit onze doelgroep die de 

verantwoordelijkheid op zich hebben genomen om een van de projecten te coördineren. Naast 

projecten gaat het ook om aandachtsgebieden zoals PR en Community Building.  Bezoldiging voor 

projectleiders is nog niet meegenomen in de begroting en fondsaanvragen. We willen toewerken 

naar een situatie waarin zij een redelijke vergoeding krijgen voor hun inzet.  

De projectleiders hebben ‘projectondersteuners’ die zich inzetten voor de uitvoering van het 

betreffende project of aandachtsgebied. Zij werken vrijwillig. 
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Conceptindeling van projectleiders (PL) en projectondersteuners (PO). 



 
 

 
 

18 

 

 


