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Meerjarenplan 2018 – 2020
1. Missie en Visie
Missie
Stichting Supporters van Prisma (hierna: de stichting) biedt financiële ondersteuning aan de
activiteiten van stichting Prisma, in het bijzonder het organiseren van vormende en
sportactiviteiten en andere vormen van vrijetijdsbesteding voor Amsterdammers met een
verstandelijke beperking.
Visie
De stichting, evenals stichting Prisma, uit van de gelijkwaardigheid van mensen met of
zonder beperking. Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben recht op een
volwaardig leven, waarvan passende vrijetijdsbesteding en talentontwikkeling deel van
uitmaken.

2. Activiteiten
De stichting wil haar missie en visie realiseren door:
a. het werven van supporters, dwz. Amsterdammers die een periodieke bijdrage doen
om het doel van de stichting te verwezenlijken. Hiervoor zetten we straatwerving en
huis-aan-huiswerving in. Wij werken samen met een gespecialiseerd bureau op het
gebied van donateurswerving voor goede doelen;
b. het verwerven van middelen bij vermogensfondsen om het doel van de stichting te
verwezenlijken;
c. Overige acties waarmee middelen voor het realiseren van de doelstelling van de
stichting kunnen worden verworven.

3. Doelstellingen
De stichting stelt zich ten doel om jaarlijks een bedrag van minimaal € 35.000 aan stichting
Prisma beschikbaar te kunnen stellen voor het organiseren van activiteiten voor de
doelgroep.
Dit doet zij door:
• een bestand van ca. 500 actieve donateurs te beheren en op peil te houden;
• jaarlijks een bijdrage van € 5.000 van één of meerdere vermogensfondsen
verwerven.
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4. Begroting
De stichting heeft voor de periode 2018 – 2020 de volgende meerjarenbegroting:
2018

2019

2020

Uitgaven
ondersteuning activiteiten Prisma
kosten werving donateurs
onkosten bestuur
Totaal

€ 35.000
€ 14.750
€ 250
€ 50.000

€ 35.000
€ 14.750
€ 250
€ 50.000

€ 35.000
€ 14.750
€ 250
€ 50.000

Inkomsten
bijdragen Supporters van Prisma
bijdragen fondsen
rente
Totaal

€ 45.000
€ 5.000
€0
€ 50.000

€ 45.000
€ 5.000
€0
€ 50.000

€ 45.000
€ 5.000
€0
€ 50.000

5. Evaluatie
Het bestuur van de stichting monitort halfjaarlijks de realisering van de doelstellingen van de
stichting en stelt zonodig het beleid bij.
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