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1. Contactgegevens 
 
Stichting Don’t give up 
Vrieswijk 5 
1852 VA Heiloo 
 
RSIN-nummer: 8568.77.372 
KvK-nummer: 67210627 
IBAN: NL61TRIO0338430679 
 
072-5337550 
info@dontgiveup.nl 
www.dontgiveup.nl 
 
 
2. Missie 
 
De missie van Stichting Don’t give up is het beschermen van de natuur, het bevorderen van 
duurzaamheid en het verbeteren van de ontwikkelkansen van jonge mensen, zowel in Nederland als 
daarbuiten. 
 
 
3. Beleidsplan 
 
Werkzaamheden 
Het bestuur van Stichting Don’t give up selecteert en/of initieert projecten die beantwoorden aan de 
doelstelling van de Stichting. Tevens beoordeelt het bestuur ontvangen aanvragen voor (financiële) 
ondersteuning van projecten. De in aanmerking komende projecten worden beoordeeld aan de hand 
van de volgende criteria: 
- Het project dient het algemeen belang te dienen; 
- Het project dient een bijdrage te leveren aan de realisatie van de missie en de doelstelling van 

de stichting; 
- Het project dient concreet te zijn en onderbouwd te zijn met een realistische begroting, inclusief 

financiering; 
- Het bestuur dient vertrouwen te hebben in de realisatie van het project; 
- De initiatiefnemers van het project dienen van goede reputatie te zijn en het vertrouwen van 

het bestuur te genieten; 
- De financiële bijdrage van Stichting Don’t give up aan het project is in principe éénmalig. De 

Stichting is uiterst terughoudend met het toekennen van repeterende bijdragen;  
- Het Bestuur dient van de initiatiefnemer(s) voldoende informatie te ontvangen gedurende de 

uitvoering van het project om tussentijds en/of achteraf een gedegen evaluatie uit te voeren 
met betrekking tot de effectiviteit van de door Stichting Don’t give up geleverde bijdrage. 

 
Het bestuur komt ten minste tweemaal per jaar bijeen om mogelijke projecten te bespreken en te 
beoordelen. Bij de beoordeling en selectie van projecten kan het bestuur zich laten bijstaan door ter 
zake kundige derden. 
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Werving van gelden 
Stichting Don’t give up doet niet aan actieve fondsenwerving. Eventuele schenkingen, legaten en/of 
erfenissen die de Stichting ten goede komen, kunnen ter discretie van het bestuur worden geaccepteerd 
of verworpen. De besluitvorming hierover hangt onder meer samen met de eventuele voorwaarden die 
aan de schenking, het legaat of de erfenis is verbonden en de mate waarin het bestuur aan die 
voorwaarden kan en wenst te voldoen. 
 
Beheer van het vermogen 
Het vermogen van Stichting Don’t give up is ontstaan door een periodieke schenking van een donateur. 
Een deel van het vermogen is geïnvesteerd in een beleggingsvennootschap. Het resterende deel wordt 
belegd in effecten en liquiditeiten. Hierbij wordt een behoudend beleggingsbeleid gehanteerd, waarbij 
de normen en waarden van de Stichting op het gebied van duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De 
Stichting streeft ernaar de kosten van het beheer van het belegd vermogen niet meer te laten bedragen 
dan 1% van het belegd vermogen. 
 
Bestedingsbeleid 
Stichting Don’t give up houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit 
van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Concreet betekent 
dit dat jaarlijks alle opbrengsten uit het vermogen die in het voorgaande kalenderjaar zijn genoten 
worden besteed aan geselecteerde projecten. Onder opbrengsten wordt in dit verband verstaan alle 
ontvangen dividenden uit de beleggingsvennootschap waarin wordt geïnvesteerd, alle rente- dividend- 
en andere inkomsten uit het belegd vermogen en alle koersresultaten van het belegd vermogen, onder 
aftrek van door de Stichting gemaakte kosten. Indien de opbrengsten in enig jaar negatief zijn, dan kan 
het bestuur besluiten geen uitkeringen te doen en pas weer uitkeringen toe te kennen zodra de 
negatieve opbrengsten zijn gecompenseerd door positieve opbrengsten (instandhouding van het 
stamkapitaal). Wanneer de Stichting voornemens is om een of meerdere projecten te ondersteunen met 
een totaalbedrag dat groter is dan de verwachte jaarlijkse opbrengsten, dan kunnen de opbrengsten uit 
het vermogen worden ‘opgespaard’ voor een periode van maximaal drie jaren. 
 
Het bestuur kan besluiten meer dan de jaarlijkse opbrengsten toe te kennen aan projecten en dus ‘in te 
teren’ op het stamkapitaal. 
 
 
4. Activiteiten 
 
In 2018 heeft Stichting Don’t give up donaties gedaan aan Stichting FloJa Malawi, MKUYU Guide-school, 
de Plastic Soup Surfer en een afstudeerproject van studenten aan de HAS Hogeschool Den Bosch.  
 
Stichting FloJa Malawi 
www.flojamalawi.nl      
 

http://www.flojamalawi.nl/
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Het onderwijssysteem in Malawi werkt anders dan in Nederland. Er is geen kleuterschool en de kinderen 
gaan op de leeftijd van zes jaar direct naar een ‘primary school’. Om jonge kinderen te helpen beter 
voorbereid aan deze school te kunnen beginnen biedt Stichting FloJa kleuteronderwijs aan de 
allerjongsten. De kinderen die daarna vanaf hun 6e in het dorp naar de 
‘primary school’ gaan krijgen een schooluniform en komen nog twee jaar 
iedere middag terug voor bijscholing. In totaal betreft het ongeveer 85 
kinderen in de leeftijd van 3 t/m 7 jaar. De lessen vinden plaats op het eigen 
terrein van FloJa  en worden verzorgd door vijf juffen en meesters die in de 
omgeving wonen.  
 
FloJa gaat over onderwijs, welzijn en gezondheid. De kinderen kunnen 
onbezorgd spelen en ze krijgen medische zorg waar nodig. Op het terrein is 
een eigen waterbron met drinkwater. De kinderen en de medewerkers 

krijgen iedere dag twee maaltijden.  
 
De foundation wordt gerund door 15 betrokken en zorgvuldig geselecteerde 
lokale medewerkers. Door de verantwoordelijkheid te delegeren en het 
zelfstandig laten functioneren van de medewerkers, verdienden ze een eerlijk 
salaris en wordt gezorgd voor aansluiting op de culturele gewoonten van de 

bevolking. Door deze kleinschalige aanpak ontstaan lokale initiatieven, die vervolgens de samenleving 
en economie in het Noorden van Malawi ten goede komen. 
 
 
Mkuyu Guide School 
www.mkuyu-guideschool.org  
 
De Mkuyu Guide School is opgericht in 2013 en leidt jonge mensen 
op tot gids. De bevlogen oprichter van deze school is Leonard Fidelis, 
geboren in Tanzania. Leonard wil jongeren, door middel van zijn 
gidsenopleiding, inspireren om op een bewuste en duurzame manier 
om te gaan met de natuur in hun land. Daarnaast wil hij ook kleinere 
kinderen aanmoedigen om trots en zorgzaam voor hun omgeving te zijn.  
 
De Mkuyu Guide School is aanvankelijk klein begonnen. Ondertussen is de school gegroeid en kunnen 
studenten colleges volgen in meerdere steden. Wat deze gidsenopleiding zo bijzonder 
maakt is dat studenten voor het praktijkgedeelte een aantal maanden samen in de 
natuur wonen. Onder leiding van Leonard verblijven zij in tenten op de campus van 
Mkuyu Guide School, even buiten het Ruaha National Park in het zuiden van Tanzania. 
Voor de veldtraining van hun opleiding hebben zij vanaf hier eenvoudig toegang tot 
het park.  
 
Stichting Don’t give up heeft een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de faciliteiten op de campus. 
Zo zijn er onder meer acht ‘bandas’ gebouwd voor studenten. Dit zijn vaste tentplaatsen met een 
betonnen vloer en een rieten dak. De gemeenschappelijke keuken is voltooid en er zijn nieuwe 
toiletfaciliteiten bijgeplaatst. Verder is er op de campus een nieuw elektrisch systeem aangelegd.  
 
Op de campus is nu plek voor in totaal 30 studenten 
 
Plastic Soup Surfer 
www.plasticsoupsurfer.org 
 

http://www.mkuyu-guideschool.org/
http://www.plasticsoupsurfer.org/
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Merijn Tinga is bioloog, beeldend kunstenaar en fulltime plastic activist. Als 
de Plastic Soup Surfer gaat hij de strijd aan tegen plastic zwerfvuil. Zijn acties 
en campagnes zijn specifiek gericht op het voorkomen van plastic afval in 
onze leefomgeving en de natuur. 
 
Een van zijn eerste projecten was een ‘plastic soup surf board’ gemaakt van 
plastic afval dat hij zelf verzamelde. Hiermee kitesurfte hij langs de Nederlandse en Belgische kust om 
aandacht te vragen voor plastic zwerfafval in zee. Meerdere projecten volgden. Later is hij met een 
supboard, wederom gemaakt van plastic afval, rivier de Rijn afgevaren. Al peddelend, van de oorsprong 
in Zwitserland tot aan de Noordzee in Rotterdam, volgde hij de route die het plastic 
ook aflegt. Dit alles om aandacht te vragen voor het debat over statiegeld. Van deze 
1200 km lange tocht is een film gemaakt (‘From source to sea’) die te zien was op 
televisie en diverse festivals.   
 
Na het succes van ‘From source to sea’ heeft Merijn Tinga, onder meer met steun van onze stichting, 
wederom een film gemaakt. De docufilm “Plastic Paradox” gaat over de paradox die aan plastic kleeft. 
Namelijk dat het ons aan de ene kant gemak oplevert, maar het ook ongemak met zich meebrengt. 
Omdat het gebruik ervan verantwoordelijkheid van ons eist ten aanzien van de gevaren van plastic in 

het milieu. Daarnaast is het een film over idealen en hoe deze te kunnen 
verwezenlijken. Over het belang van aanjagers en het blijven denken in 
mogelijkheden. Ook deze film is te zien op televisie en daarna tijdens 
verschillende evenementen. Stichting Don’t give up zal ook zelf een 
vertoning organiseren.  
 
HAS Hogeschool Den Bosch 
www.hashogeschool.nl  
 
Op de HAS Hogeschool kunnen studenten HBO bacheloropleidingen volgen 
op het gebied van agro, food en leefomgeving. Binnen de opleiding staat 
samenwerking tussen studenten, docenten en bedrijfsleven centraal. 

Kernwaarden zijn: betrokken, ondernemend en eigenwijs. 
 
Stichting Don’t give up steunt een afstudeerproject van 7 studenten uit verschillende studierichtingen. 
Zij doen onderzoek naar ‘True Cost Accounting’ (TCA), ofwel de werkelijke kosten van ons voedsel. Het 
gaat hierbij om het zichtbaar maken van zogenoemde verborgen kosten die de productie van voedsel 
met zich meebrengt. Bijvoorbeeld milieuverontreiniging of bepaalde effecten op de gezondheid van 
mensen en dieren. TCA is een relatief nieuwe vorm van boekhouden waarbij niet alleen wordt gekeken 
naar financiële waarden binnen een bedrijf, maar waarbij ook de impact op de natuurlijke en sociale 
omgeving worden berekend in termen van geld. Dit moet uiteindelijk leiden tot verbeterde 
transparantie en een meer duurzame productie. 
 
Hoofdvraag waar de HAS studenten mee aan de slag zijn gegaan is hoe de verbeterde transparantie – 
als gevolg van TCA – een bijdrage kan leveren aan een solide en duurzaam voedselsysteem. Daarnaast 
gaat men specifiek onderzoeken hoe TCA binnen de verschillende vakgroepen van de HAS ingezet kan 

worden. En zal men aanbevelingen doen over de mogelijkheden van TCA binnen het 
onderwijscurriculum van de HAS. Het afstudeeronderzoek zal medio juni 2019 
worden gepresenteerd.  
 
Naast donaties aan bovengenoemde projecten wil Stichting Don’t give up ook in het 
beleggingsbeleid handelen vanuit haar initiële doelstellingen. Er wordt door ons 
daarom bewust gekozen voor verantwoorde beleggingsfondsen die een positieve 

impact hebben op mens en maatschappij.  

http://www.hashogeschool.nl/
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5. Financieel overzicht 
 

BATEN & LASTEN 2017 2018 
 in EUR in EUR 

Baten   
Ontvangen dividenden en rentes 11.588 11.843 
 
Totaal Baten 

---------- 
11.588 

---------- 
11.843 

   
Lasten projecten   
Donaties 4.500 17.568 
   
Lasten beheer   
Bestuur  387 539 
Bankkosten 79 117 
Overige 0 1.261 
Nog te betalen kosten 26 57 
 
Totaal Lasten 

---------- 
4.991 

---------- 
19.542 

   
 
Saldo Baten & Lasten 

====== 
6.597 

====== 
-7.700 

 
   

6. Bestuur 
 
Het bestuur van Stichting Don’t give up bestaat uit de volgende bestuursleden: 
 
Voorzitter 
F.G.N.M. Al 
Datum in functie: 04-11-2016 
 
Secretaris 
J.M. Zuurbier  
Datum in functie: 04-11-2016 
 
Penningmeester 
J. de Winter 
Datum in functie: 04-11-2016 
 
Algemeen bestuurslid 
S.A.C. Admiraal 
Datum in functie: 04-11-2016 
 
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in 
het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, worden vergoed, mits niet bovenmatig.  
 
Stichting Don’t give up heeft geen personeel in dienst. 
 
 

* * * 


