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Inleiding

Een studentenplatform in Rotterdam die zich inzet voor maatschappelijke projecten binnen en buiten de
stad. Wij zetten ons in om studenten en scholieren te verbinden en sociaal maatschappelijk te activeren.

Hiervoor organiseren wij: coaching trajecten, lezingen, jongeren bijeenkomsten en studiereizen. 

Ons platform verbindt, ontwikkelt, ontplooit, inspireert, vertegenwoordigt, beweegt en nodigt uit. Wij
streven naar hetgeen wat Nederland nodig heeft. Ons doel is om jongeren en jongvolwassenen te

verbinden met de maatschappij en iedereen te activeren om een bijdrage te leveren aan onze mooie
samenleving.

Toekomst010 investeert in Rotterdamse jongeren en jongvolwassenen die gemotiveerd zijn om te
werken aan een betere wereld. Door belanghebbende maatschappelijke projecten en activiteiten te

faciliteren werken wij naar dit doel toe.

Tevens willen wij ons als adres en mogelijkheid neerzetten voor gedreven en ambitieuze studenten die
zich willen ontwikkelen op sociale, culturele en educatieve vlak. Toekomst010 staat ervoor om

doeltreffend en resultaatgericht aan de slag te gaan om haar leden en partners zoveel mogelijk kansen
op ontwikkeling te geven.

Wij willen samen werken aan een mooier toekomst door onszelf te ontwikkelen op persoonlijke,
academische, morele en professionele vlak als studenten. Om die reden stimuleren wij jongeren en

jongprofessionals om henzelf voor te bereiden op de toekomst.

Wij geloven erin dat een goede investering in de jongeren en scholieren van Rotterdam zal zorgen voor
een mooi Toekomst.

Diversiteit, Rotterdam, saamhorigheid, motivatie en liefde voor de toekomst zijn termen waar wij onze
inspiratie en ideeën vandaan halen. Samen zullen wij werken aan een mooi toekomst van Rotterdam.



MISSIE &VISIE

MISSIE
Een studentenplatform in Rotterdam die
zich inzet voor maatschappelijke
projecten binnen en buiten de stad. 
Wij zetten ons in om studenten en
scholieren te verbinden en sociaal
maatschappelijk te activeren. 
Hiervoor organiseren wij: coaching 
trajecten,lezingen, jongeren bijeenkomsten 
en studiereizen

Onze visie is te omschrijven met de volgende zin: Toekomst010 laat mensen geloven in hun
toekomst! Toekomst010 ziet graag dat alle groepen in de samenleving waardevol onderdeel uitmaken
van de maatschappij waarin zij leven. Voor ons betekent dat voor elke groep dat zij gewaardeerd,
erkend worden en overal waar zij komen een sense-of-belonging ervaren.

Nederland is daar klaar voor volgens ons. Wij zien samen met onze vele partners en onze
Stipstudenten, als wij kijken met het oog van ons hart, in Nederland een maatschappij waarin burgers
van verschillende achtergronden niet slechts naast elkaar maar vooral mét elkaar (willen) leven.Met dit
beeld in zicht, voelen wij ons verantwoordelijk daaraan bij te dragen voor elke jongere of student die
zich nog afvraagt wat zijn/ haar kansen zullen zijn en of het wel gaat lukken om het ver te schoppen.
Dus los van het studeren zelf, onderscheiden onze studenten zich door bewust te zijn van hun idealen
en de wens te dragen het werken aan een beter Nederland samen te doen met eenieder die zich
hiervoor in wil zetten. Door het goede voorbeeld te geven, inspireert Toekomst010 anderen om weer het
goede voorbeeld door te geven. Zo kijken wij naar de ontwikkeling van
studenten en doen dat met hart en passie.
Stip Studentenplatform beoogt scholieren, studenten (en het sociaal netwerk eromheen;
ouders/verzorgers) en young-professionals voor te bereiden op de toekomst. Daar staat niemand
wat ons betreft alleen in. Wij dagen iedereen daar graag toe uit en coachen ze daarbij. 
Samen leren we en zetten we stappen vooruit.
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Het bieden van activiteiten die een bijdrage leveren aan verbinding, cohesie en vriendschap 
binnen onze stichting en de samenleving.
Mogelijkheden en perspectief creëren voor (Rotterdamse) studenten op het gebied van stage, 
studie, werk, persoonlijke, academische, morele en professionele ontwikkeling.
Het stimuleren en ondersteunen van Rotterdamse jongeren op het gebied van scholing, arbeid 
en zelfontplooiing.
In dialoog zijn met onderwijsinstituten om onderwijs gerelateerde en maatschappelijke 
vraagstukken te bespreken en inzichten te delen.
Realiseren van het peer-to-peer project waarin studenten onderling persoonlijke begeleiding 
bieden, 

Het stimuleren en activeren van jongeren/studenten om mee te denken aan maatschappelijke 
onderwerpen.
Het ondersteunen, stimuleren en activeren van jongeren om vroegtijdig inzicht te creëren over 
studie en carrièremogelijkheden.
Het Openstaan en zichtbaar worden om als organisatie benaderbaar te zijn voor samenwerking 
en ontwikkeling.

       zowel aan scholieren als studenten.

Met de komst van de nieuwe privacywetgeving zijn wij bezig geweest met het opstellen
van een document waarin duidelijk wordt welke verwerkingen 
Stichting Toekomst010 verricht met de informatie die wij in ons bezit hebben van derden.
Tevens zullen wij een document publiceren op onze website welke uitleg zal geven over
de maatregelen die zijn genomen om de privacy te waarborgen van onze betrokkenen.
Het bestuur is hier serieus mee bezig en zal alles eraan doen om 
de privacy te waarborgen.

ONZE DOELSTELLING IS: 

PRIVACY WETGEVING:

'Wij hebben met onze activiteiten geen winstoogmerk en streven tevens geen commerciële 
doeleinden na. Alles wat wij realiseren gebeurt vanuit een altruïstisch motief.'

Challenge Yourself (mentoringproject)
Peercoaching010
Nationale studiekeuzedag

Om scholieren en studenten, die deelnemen aan activiteiten en diensten van 
Stichting Toekomst010, nog beter vooruit te kunnenhelpen, initieert Stichting 
Toekomst010 verschillende projecten.
Een aantal voorbeelden van de projecten van Stichting Toekomst010 luiden als volgt

PROJECTEN:



ACTIVITEITEN

-het ondersteunen en begeleiden van haar doelgroep en behartigen van de belangen van deze;
 

-expertise- en hobbygroepen vormen onder academici en hoger opgeleiden met gedeelde interesses;
 

-samenwerkingsrelaties aangaan met instellingen van onderwijs, commercie, verenigingen, stichtingen in 
binnen -en buitenland om waar mogelijk activiteiten te ontplooien;

 
-het uitvoeren en stimuleren van sociale activiteiten zoals etentjes, reizen, sportactiviteiten en soortgelijke;

 
-promoten van de activiteiten aan haar doelgroep via de media en het bijwonen van beurzen, conferenties en

congressen in binnen- en buitenland;
 

-het verspreiden van informatie op allerlei mogelijke manieren zoals door middel van eigen televisie- en/of 
radiouitzendingen en/of uitgifte van kranten, tijdschriften, boeken, enzovoorts;

 
-het als (mede)oprichter in het leven roepen van een instituut, instellingen en/of een bedrijf die/dat 
doeleinden nastreeft die verband houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor de realisatie van de 

doelstellingen zoalsdeze hiervoor zijn omschreven;
 

-het uitvoeren en/of stimuleren van research and development en hetsamenwerken met onderwijs- en
onderzoeksinstellingen teneinde activiteiten, projecten en methodieken te ontwikkelen die zullen bijdragen

aan kwaliteit- en persoonlijke ontwikkeling met de betrokken organisaties, (doel)groepen en bedrijven;
 

-in samenwerking met instellingen en organisaties met gedeelde doelstellingen of (branche)activiteiten, in
binnen- en buitenland, oprichten van overkoepelende instanties, platforms en federaties;

 
-het ontwikkelen, verrijken en onderhouden van databanken van personen die in contact zijn en zijn geweest 
met de stichting of via andere kanalen bij de stichting zijn gekomen en deze databanken aanwenden voor de 

doelen van de stichting;
 

-het sponsoren en ondersteunen van individuen, organisaties en onderwijsinstellingen (zowel in binnen- en
buitenland) die zullen bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen zoals deze hiervoor zijn omschreven;

 
-het leggen en onderhouden van contact en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de

stichting nuttig kan zijn;
-het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin van het woord 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 

- alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn;
- het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de

stichting nuttig kan zijn.
 



VRIJWILLIGERS  &
BETROKKENEN Tot op heden hebben wij onze activiteiten 

kunnen realiseren door de inzet van onze 
vrijwilligers. Vanuit het bestuur is besloten om 
het werven en behouden van vrijwilligers extra 
aandacht te geven.

Wij hanteren de wettelijke normen met 
betrekking tot de vrijwilligersvergoeding. 
Onze vrijwilligers willen wij graag behouden 
voor de stichting. Ondanks de intrinsieke 
motivatie van onze vrijwilligers vinden wij het 
belangrijk om een maandelijkse vergoeding te 
geven conform de wetgeving. 

Om nieuwe vrijwilligers te werven gaan wij 
gedurende de activiteiten bij potentiële 
vrijwilligers te rade om hun beschikbaarheid te 
peilen. 
Indien een individu in het verleden in contact is 
gekomen met de stichting is de kans groter om 
als vrijwilliger aan de slag te gaan. Wij willen bij 
het werven van vrijwilligers gaan mikken op 
vrijwilligers die vanuit intrinsieke motieven te 
werk willen gaan in plaats van andere motieven 
zoals economische en familiaire motieven.

Indien een vrijwilliger in een eerder verband in 
contact is geweest met de stichting en
een positief gevoel heeft overgehouden aan dit 
contact, is de keuze eerder gemaakt om als 
vrijwilliger een steentje bij te dragen voor de 
stichting. 
Om onze vrijwilligers te behouden zijn wij van 
plan om op regelmatige basis, trainingen en 
cursussen te verzorgen. Deze trainingen zullen 
aansluiten op de behoefte van onze vrijwilligers. 

Trainingen gericht op een betere communicatie, 
omgang met complexe situaties en trainingen 
gericht op competentie-ontwikkeling zullen aan 
bod komen.



FINANCIËN

donateurs;
sponsors;
verkrijging krachtens erfstelling,
legaat,
schenking of gift;
eigen bijdrage van mensen die gebruik maken
van
de faciliteiten;
overige baten.

Stichting Toekomst010 is voornemens om alle
activiteiten te realiseren met eigen gelden.
Sporadisch zullen wij echter een beroep doen op
fondsen en gemeentelijke subsidies voor projecten
die vallen buiten onze reguliere activiteiten om.

De gelden die wij werven voor onze reguliere
activiteiten zijn onder te verdelen in de volgende
groepen:

Stichting Toekomst010 heeft geen winstoogmerk
zoals ook beschreven wordt in de statuten. Onze
financiën zullen voor de buitenwereld te volgen zijn
in grote lijnen op onze website. Daarnaast zullen wij
overige informatie over de stichting eveneens
delen via de website.

 

Aangezien wij geen beroep doen op gelden van
overheden schenken wij extra aandacht aan de
donateurs. Voor de donateurs is het mogelijk om een
specifiek doel te steunen van de stichting. Donateurs
kunnen een machtiging ondertekenen waarbij wij het
gewenste bedrag maandelijks van de rekening
kunnen incasseren. Het zelf overmaken via bank is
eveneens mogelijk. Wij zullen de donateur altijd
adviseren om per bank het bedrag aan ons te
doneren. Aangezien een bankbetaling voor de
administratie overzichtelijker is. Voor de
ondernemingen is het eveneens toegestaan om een
donatie te doen aan het adres van Stichting
Toekomst010.

Donateursbeleid

Sponsorbeleid
Met een breed netwerk en een scala 
aan activiteiten zien wij bedrijven en 
andere maatschappelijke organisaties 
als een geschikte partner voor 
sponsors,
die hun product, dienst of bedrijf aan 
een breder doelgroep willen promoten. 
De bijdrage van sponsors
zien wij als een belangrijke inkomst, 
aangezien wij niet structureel 
gesubsidieerd worden. Sponsors 
kunnen bij het bestuur terecht voor een 
uitgebreid gesprek over de 
mogelijkheden. Het is mogelijk om als 
tegenprestatie tijdens activiteiten een 
kraampje op te stellen of om reclame 
te maken voor uw bedrijf.  De 
mogelijkheden zullen bespreekbaar zijn 
en wij zullen proberen tegemoet te 
komen aan de wensen van de 
sponsors.Voorafgaand aan een 
evenement of activiteit zullen we 
sponsors actief benaderen. Dit wordt 
gedaan door bestuursleden en enkele 
van onze vrijwilligers.

Wij willen actief op zoek naar donateurs 
met behulp van onze vrijwilligers en 
bestuursleden. De volgende
werkzaamheden zullen hierin uitkomst 
moeten bieden: het benaderen van 
personen of bedrijven via diverse 
middelen zoals: social media, via ons
eigen netwerk, door middel van 
advertenties enz.; het organiseren van 
initiatieven rondom fondsenwerving;
het geven van presentaties bij potentiële
donateurs/sponsors.



Eigen bijdragen
Gedurende een activiteitenjaar komen 
diverse activiteiten aan bod. Sommige 
activiteiten hebben een grotere omvang 
en kosten derhalve meer geld. Om deze 
activiteiten te kunnen bekostigen zullen 
wij een beroep doen op een eigen 
bijdrage van de deelnemers. Deze 
bedragen zullen een kostendekkend zijn 
en geen commerciële bedragen zijn. 

Beheer van gelden 
Vanuit de stichting hebben we 
afgesproken om een duidelijke 
functiescheiding te hanteren. De 
achterliggende gedachte bij deze 
functiescheiding is het voorkomen van 
misverstanden met betrekking tot de 
administratie.
De penningmeester is verantwoordelijk 
voor de financiële zaken en is berust met 
de taak om opheldering te geven over de 
financiële situatie van de stichting. 
Aankopen geschieden via een vier ogen 
principe. Dat wil zeggen dat duurdere 
aankopen ten behoeve van de stichting 
goedgekeurd dienen te worden door 
tenminste een tweede bestuurslid. De 
penningmeester heeft hierin een 
bewakende functie door de stroom van de 
gelden goed bij te houden.
De bestuursleden leveren een onbezoldigd 
werk als bestuurder. De bestuurders 
kunnen enkel gelden ontvangen die vallen 
binnen de wettelijke kaders. De ontvangen 
gelden, worden aangewend ten behoeve 
van de uitvoering van de doelstelling van 
de organisatie. Stichting Toekomst010 
beheert het volgende 
bankrekeningnummer: 
NL03INGB0674795210 t.n.v. Stichting 
Toekomst010. 

Aan het einde van het boekjaar
(dat loopt van 1 januari tot 31 december) 
wordt door de penningmeester de boeken 
afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken 
opgesteld bestaande uit, de winsten 
verliesrekening, de jaarrekening, de 
balans, een staat van baten en lasten 
over het betreffende boekjaar opgesteld.

Het bestuur beoordeelt en controleert de 
stukken en keurt de stukken goed middels een 
ondertekening en dechargeert de 
penningmeester. Na de goedkeuring wordt een 
overzicht hiervan gepubliceerd op de website. 
Wij kunnen desgewenst een beroep doen op
een extern administratiekantoor om de 
jaarrekening op te stellen. Dit zal geschieden 
na overleg met de bestuursleden.

Fondswerving
Stichting Toekomst010 werkt in nauwe
samenwerking met haar vrijwilligers aan
fondswerving voor haar activiteiten, diensten 
en projecten. In de komende jaren zal Stichting
Toekomst010 concrete aanvragen doen bij
ministeries, gemeenten en fondsen. De 
middelen die verkregen worden, worden 
volledig besteed aan de activiteiten, diensten 
en projecten van Stichting Toekomst010.

'' De Stichting

beoogt niet het behalen 

van winst.'' 
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Hamburgers en baklava met spoed naar de
spoedeisende hulp! Afgelopen vrijdag hebben de 
bestuursleden van
Stichting Toekomst 010 hamburger menu’s langs gebracht 
bij de artsen van het Erasmus MC. Stichting Toekomst 010 
waardeert de hulp die zij
ons bieden in deze moeilijke tijden enorm! Daarom hebben 
alle artsen van de spoedeisende hulp deze lekkernijen, 
burgers en een lintje met
daarop ‘Applaus voor jouw enorme inzet!’ gekregen.
Al met al was het een geslaagd initiatief die erg positief 
binnenkwam op de spoedeisende hulp! Het 
ambulancepersoneel, de artsen en de
verzorgers waren superblij en bedankten ons van harte !
Natuurlijk vergeten wij anderen met vitale beroepen niet!

Vorige week zijn wij een samenwerking met 
Rotterdamsehelden aangegaan. We hebben een corona 
project opgezet waarbij we jongeren aan ouderen gaan 
koppelen! Deze jongeren zullen eenzame ouderen tijdens 
deze coronacrisis van morele steun voorzien door 
boodschappen voor hen te doen, spelletjes met hen te 
spelen, de hond uit te laten en door het zijn van 
telefoonmaatje! Super bedankt iedereen, die zich hier voor 
heeft aangemeld via de enquete in onze bio!

HAMBURGERS EN BAKLAVA 

ROTTERDAMSE HELDEN

PROJECT AAFJE
Ons project! Het ‘Aafje project’ is samen met
teamlichtpunt georganiseerd! Hierbij hebben wij 120 
lunchpakketten klaargemaakt voor de oudere bewoners 
van aafjezorggroep de kleine plantage! In dit pakket 
hadden we 2 luxe broodjes met zalm of kipfilet, salade, 
verse banaansmoothie en een toetje!
De ouderen van Aafjezorg waren er superblij mee!
Wij bedanken Teamlichtpunt en Aafjezorg voor de
samenwerking in deze bijzondere periode!



Net als de vele essentiële werknemers die dagelijks risico’s 
lopen om onze stad draaiende te houden, zijn wij niet 
bereid concessies te maken als het aankomt op de 
educatie van onze kostbare jongeren (scholieren). Onze 
vrijwilligers zijn dan ook druk bezig met de eerder opgezette 
projecten volledig te digitaliseren.
Één van onze belangrijkste projecten is ons pearcoachings
traject, waarin studenten, op vrijwillige basis, begeleiding 
bieden aan scholieren en hun bijstaan in hun persoonlijke 
ontwikkeling. Nu werd dit vanaf de start gedaan door een 
wekelijkse bijeenkomst tussen de coach en zijn groep maar 
gezien de situatie is dat natuurlijk niet meer mogelijk. 
Gelukkig maar dat onze geliefde vrijwilligers hun creativiteit 
hebben laten spreken en met een breed scala aan 
oplossingen zijn gekomen om de
geboekte progressie vol te houden!

PEERCOACHING 010
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Een jaar geleden konden we hier alleen van dromen, maar 
het is een feit: wij hebben vanaf heden ons eigen pand en 
hopen jullie voortaan hier te verwelkomen voor allerlei 
activiteiten; a dream comes true. 
 House010 is een ontmoetingsplaats waar studenten bij 
elkaar komen om te studeren, te vergaderen en gewoon 
om te chillen. Vaak worden hier brainstormsessies 
gehouden door diverse groepen. Daarnaast worden er 
filmavonden, wedstrijdavonden en nog veel meer 
georganiseerd. 

House010 zal dienen als een centrale plek voor studenten 
om hier aan school te zitten, elkaar te ontmoeten en te 
ontspannen. 

Wij zijn enorm enthousiast en kijken uit naar de trainingen, 
workshops, lezingen en de gezelligheidsactiviteiten die we 
hier samen met jullie gaan doen. 

HOUSE010
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ALI SAMI OZBERK  TAHA COSAR

Het bestuur van Toekomst 010 bestaat vol uit jong bloed. Selim Sahin is de 
voorzitter sinds 2020 en maakt deel uit van het dagelijks bestuur. Daarnaast is 
de Penningmeester Ali Sami Ozberksinds 2022 & de Secretaris M. Taha Cosar 
ook sinds 2022. Ook zij behoren naast hun taken tot het dagelijks bestuur. 
Naast deze officiële bestuursleden kent Toekomst 010 ook nog vrijwilligers die 
taken binnen de stichting vervullen, zoals een deel van het organiseren van 
een project of activiteit bijvoorbeeld. Deze vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld 
leden van Toekomst 010 zijn, de jongeren of iemand uit het netwerk van een 
bestuurslid die een steentje wil bijdragen aan een project bijvoorbeel

BELONINGSBELEID
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. 
Op declaratiebasis ontvangen de bestuurders wel vergoeding voor de kosten 
gemoeid met de uitoefening van hun bestuursfunctie. De werkwijze van het 
bestuur, waaronder de wijze van vergaderen en het nemen van besluiten, is 
vastgelegd in de statuten van de stichting. De stichting werkt voornamelijk 
met vrijwilligers. De stichting kent alleen een vrijwilligersvergoeding van 
maximaal €1.800,- per jaar toe aan haar vrijwilligers. Dit is geheel conform de 
overheidsregels. Het bestuur van de stichting is een executief bestuur. Naast 
onze invloed op het beleid zijn wij hoofdverantwoordelijke voor de dagelijkse 

                                                                        WWW. TOEKOMST010.COM© 2021-2025 STICHTING TOEKOMST010   

BESTUUR
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Statutaire naam: Stichting Toekomst010

KvK-nummer: 6958922
RSIN: 860853809
Bankrekeningnummer: NL03INGB0674795210 
t.n.v. Stichting Toekomst010
Bezoekadres: Ruivenstraat 81 3036DD Rotterdam

info@toekomst010.com
Telefoon: 06-25172061

                                                                         WWW. TOEKOMST010.COM© 2022 STICHTING TOEKOMST010  
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