Bedrijfsanalyse Stichting Strijd Tegen Misbruik
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Inleiding
Stichting Strijd Tegen Misbruik is ontstaan naar aanleiding van de gebeurtenis van onze dochter, zij is op zeer jonge leeftijd slachtoffer geworden van een
pedofiele buurman. Wij willen met de stichting lotgenoten ondersteunen en helpen waar nodig.
De stichting
Stichting Strijd Tegen Misbruik wil doormiddel van haar website en sociale media aandacht vragen voor dit probleem. De stichting zal alle middelen inzetten
om verspreiding van beeldmateriaal van kinderporno te stoppen. Personen/verenigingen die kindermisbruik verheerlijken zullen wij proberen met
juridische stappen te laten ontbinden en websites met afbeeldingen offline laten halen.

Interne analyse
Visie
Wij dromen van een samenleving waar burgers en overheid elkaar helpen en ondersteunen in moeilijke tijden. Door gezamenlijk te strijden tegen misbruik.
Missie
Wij zetten ons in om meer aandacht te vragen van misbruik van kinderen. Door goed samen te werken met andere instanties, hopen wij vroegtijdig een
helpende hand te geven, voor diegene die dat nodig heeft. Wij zullen ons actief inzetten om kindermisbruik en de verspreiding hiervan te stoppen.
Doelstellingen
1. Het stimuleren, coördineren, verbinden, uitvoeren en doen uitvoeren van activiteiten voor slachtoffers van seksueel misbruik.
2. Het laten ontbinden/strafrechtelijk vervolgen van verenigingen/personen, welke zich bezighouden met het verheerlijken en of verspreiden van
kinderporno.
3. Het op verantwoorde wijze inschakelen van vrijwilligers. Het samenwerken met instellingen en organisaties met doelen verwant aan de doelstelling van
de stichting. De instandhouding en beheer en eventueel oprichting van accommodaties, noodzakelijk voor het doel van de stichting.
4. Het onderhouden van contacten met overheidsinstanties, instellingen bedrijven en personen, welke voor het doel van de stichting nodig of nuttig zijn.
Het aanwenden van alle andere zinvolle en wettige middelen die tot het gestelde doel kunnen leiden.

Interne analyse
Organisatie
Stichting Strijd Tegen Misbruik bestaat uit een team van vrijwilligers. Zij zetten zich dagelijks in om o.a. met sociale media aandacht te vragen voor
kindermisbruik.
Stichtingsvorm
Voor continuering van de activiteiten bleek het noodzakelijk een juridische vorm aan het werk te verbinden. Door de oprichting van de stichting kan Stichting
Strijd Tegen Misbruik afspraken maken met Overheid, politie en andere (maatschappelijke) organisaties. Omdat er vanuit de activiteiten kosten worden
gemaakt, kan hiervoor ook een inkomstenbron gezocht worden die de kosten kan dekken. Door als stichting verder te gaan hoopt de organisatie een breed
maatschappelijk kader te ontwikkelen waar vanuit de activiteiten beter gestroomlijnd kunnen worden.

Interne analyse

Financiën
De stichting stelt zich ten doel dat financiële middelen verkregen wordt middels het werven van sponsors, (particuliere) giften en waar mogelijk subsidie(s). In
de statuten van de stichting is daartoe opgenomen dat de financiële middelen worden aangewend ten behoeve van het doel, zoals deze is omschreven in de
Notariële Akte.
De penningmeester maakt jaarlijks een jaarrekening op, e.e.a. zoals vastgelegd in de statuten van de stichting. Het beheer van het vermogen en de uitgaven
van de gelden geschieden onder verantwoording en toestemming van het bestuur van de stichting.
Binnenkomende gelden en het vermogen van de stichting wordt door de penningmeester geboekt op rekeningnummer NL08 RABO 0304 6865 14 ten name
van Strijd Tegen Misbruikte te Enschede.
Bij opheffing van de stichting komt het gehele vermogen ten gunste van een nader te bepalen gerelateerd doel, dat in het bezit dient te zijn van een ANBIstatus.

Contact
Vestigingsadres

Stichting Strijd Tegen Misbruik
Brinkstraat 244
7541AV Enschede

Website

https://strijdtegenmisbruik.nl/

Facebook

https://www.facebook.com/strijdtegenmisbruik.nl/

Twitter

https://twitter.com/__S_T_M__

Instagram

https://instagram.com/stichtingstrijdtegenmisbruik

Linkedin

https://www.linkedin.com/company/stichting-strijd-tegen-misbruik/

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCrsTLxMZjbRYpfxIt9Cr8xQ

KvK nummer

63500957

Bankrekening

NL08 RABO 0304 6865 14

Emailadres

info@strijdtegenmisbruik.nl

