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Inleiding	  
	  
Stichting	  The	  Hang-‐Out	  010	  is	  een	  nieuwe	  organisatie.	  De	  stichting	  is	  begin	  2015	  opgericht	  bij	  
notariële	  akte	  en	  staat	  ingeschreven	  bij	  de	  kamer	  van	  koophandel.	  Het	  initiatief	  is	  in	  2014	  
gestart	  als	  een	  project	  van	  stichting	  Rainbow	  City	  Rotterdam	  en	  is	  uitgegroeid	  tot	  een	  eigen	  
rechtspersoon	  en	  organisatie.	  Het	  nieuwe	  bestuur	  is	  gevormd	  en	  bestaat	  uit	  Gert-‐Jan	  Verboom	  
(voorzitter),	  Arwin	  de	  Beer	  (penningmeester)	  en	  Manon	  van	  Driel	  (secretaris).	  	  
	  
Ieder	  bestuurslid	  neemt	  bij	  de	  start	  van	  de	  stichting	  zijn	  eigen	  expertise	  en	  best	  practices	  mee,	  
waardoor	  The	  Hang-‐Out	  010	  een	  gedegen	  en	  goede	  start	  heeft	  gemaakt.	  Momenteel	  wordt	  The	  
Hang-‐Out	  010	  volledig	  door	  vrijwilligers	  gedragen	  en	  verdient	  het	  dus	  de	  status	  Algemeen	  Nut	  
Beogende	  Instelling	  (ANBI).	  
	  
In	  het	  voorliggende	  document	  wordt	  alle	  informatie	  gegeven	  die	  noodzakelijk	  is	  om	  de	  ANBI	  
status	  te	  behouden.	  Zoals	  vereist	  door	  de	  belastingdienst	  wordt	  de	  informatie	  op	  de	  website	  
van	  de	  The	  Hang-‐Out	  010	  gepubliceerd.	  
	  
DOELSTELLING	  
	  
De	  stichting	  wil	  LHBT	  (Lesbisch,	  Homo,	  Biseksueel,	  Transgender-‐)	  jongeren	  een	  plek	  bieden	  
waar	  zij	  zichtzelf	  kunnen	  zijn.	  In	  de	  statuten	  is	  de	  doelstelling	  als	  volgt	  geformuleerd:	  	  
	  
Artikel	  2	  
2.1	   De	  stichting	  heeft	  ten	  doel	  het	  bieden	  van	  een	  veilige	  ontmoetingsplek	  voor	  jongeren	  
	  	   met	  een	  lesbische,	  homoseksuele,	  biseksuele	  of	  transgender	  achtergrond.	  
2.2.	   De	  stichting	  tracht	  haar	  doel	  onder	  meer	  te	  verwezenlijken	  door:	  

a. het	  beschikbaar	  stellen	  van	  een	  veilige	  ontmoetingsplek;	  
b. het	  organiseren	  van	  activiteiten;	  
c. het	  faciliteren	  van	  activiteiten	  en	  events	  door	  de	  jongeren;	  
d. het	  begeleiden	  van	  de	  jongeren;	  
e. alsmede	  het	  verrichten	  van	  alle	  handelingen,	  welke	  met	  het	  voorgaand	  in	  de	  ruimste	  

zin	  genomen	  geacht	  kunnen	  worden	  in	  verband	  te	  staan,	  daaruit	  voort	  te	  vloeien	  of	  
daarvoor	  bevorderlijk	  te	  zijn.	  

2.3	   De	  stichting	  beoogt	  niet	  het	  maken	  van	  winst.	  
	  
	  
	  



HOOFDLIJNEN	  VAN	  HET	  BELEIDSPLAN	  
	  
Doelgroep	  
	  
The	  Hang-‐Out	  010	  is	  een	  fysieke	  locatie	  in	  Rotterdam	  waar	  zogenaamde	  LHBT-‐jongeren	  in	  de	  
leeftijdsgroep	  van	  15	  tot	  26	  jaar	  kunnen	  samenkomen	  om	  middels	  gesprekken	  en	  activiteiten	  
zichzelf	  en	  elkaar	  te	  ‘empoweren’.	  	  Dat	  wil	  zeggen	  dan	  jongeren	  informatie,	  steun	  en	  kracht	  
krijgen	  van	  andere	  jongeren	  van	  The	  Hang-‐Out	  010	  om	  te	  kunnen	  zijn	  wie	  ze	  willen	  zijn.	  De	  
jongeren	  worden	  hierbij	  ondersteund	  door	  professionals	  die	  als	  vrijwilliger	  of	  
samenwerkingspartner	  verbonden	  zijn	  aan	  de	  stichting.	  	  
	  
Werkwijze	  
	  
Het	  bestuur	  van	  The	  Hang-‐Out	  010	  heeft	  de	  taak	  de	  doelgroep	  te	  faciliteren,	  ondersteunen	  en	  
begeleiden.	  Zij	  zijn	  er	  om	  structuur	  te	  bieden	  en	  te	  zorgen	  dat	  er	  inhoud	  gegeven	  wordt	  aan	  de	  
ideeën	  van	  de	  jongeren.	  Onder	  de	  vaste	  groep	  jongeren	  zijn	  vier	  ‘Jongeren	  Ambassadeurs‘	  	  
(JA’s)	  benoemd,	  die	  leiding	  geven	  aan	  de	  rest	  van	  de	  groep,	  actief	  meedenken	  aan	  de	  
ontwikkeling	  van	  The	  Hang-‐Out	  010	  en	  de	  projecten	  en	  events	  die	  georganiseerd	  worden.	  De	  
Jongeren	  ambassadeurs	  zijn	  bovendien	  het	  gezicht	  van	  de	  stichting	  voor	  media	  en	  jongeren.	  
	  
The	  Hang-‐Out	  010	  organiseert	  vaste	  en	  eenmalige	  activiteiten,	  op	  de	  Hang-‐Out	  locatie	  of	  elders	  
in	  Rotterdam.	  Enkele	  vast	  activiteiten	  die	  al	  	  in	  het	  aanvangsjaar	  succesvol	  van	  de	  grond	  zijn	  
gekomen	  zijn:	  een	  gespreksgroep	  (Lets	  talk	  about…),	  een	  spoken-‐word	  event	  (Verse	  Vlechten)	  
en	  een	  avond	  speciaal	  voor	  bi-‐culturele	  LHBT*-‐ers	  (Tunes	  ‘n	  Talk).	  	  
	  
Samenwerkingspartners	  
	  
The	  Hang-‐Out	  010	  werkt	  nauw	  samen	  met	  RotterdamV,	  kenniscentrum	  voor	  emancipatie	  in	  
seksuele	  diversiteit.	  Het	  kenniscentrum	  brengt	  expertise	  in	  van	  zorgprofessionals	  en	  
ondersteund	  The	  Hang-‐Out	  010	  met	  specifieke	  doelgroep	  gerelateerde	  (ernstige)	  problematiek	  
op	  individueel	  niveau.	  Bovendien	  maakt	  de	  partner	  gebruik	  van	  de	  locatie	  van	  The	  Hang-‐Out	  
voor	  het	  organiseren	  van	  (jongeren-‐)	  spreekuren.	  Andere	  partners	  waar	  op	  projectenniveau	  
mee	  wordt	  samengewerkt	  zijn:	  Rainbow	  City	  Rotterdam,	  Radar,	  Humanitas	  Bergweg,	  Movisie	  
en	  COC	  Nederland.	  
	  
	  
	  



ACTIVITEITEN	  2015	  
	  
The	  Hang-‐Out	  010	  is	  op	  donderdag	  tot	  en	  met	  zondag	  geopend	  van	  16.00	  uur	  tot	  20.00	  uur,	  
voor	  inloop	  en	  ontmoetingen.	  De	  inlooptijden	  worden	  gefaciliteerd	  door	  jongeren	  die	  als	  
vrijwilliger	  aan	  de	  stichting	  zijn	  verbonden.	  De	  jongeren	  worden	  hierbij	  begeleid	  door	  een	  
professional.	  
	  
Activiteitenkalender	  -‐	  naast	  onze	  openingstijden	  
Inloopvergadering	  alle	  vrijwilligers	  -‐	  elke	  laatste	  zaterdag	  van	  de	  maand	  
Bestuursvergadering	  met	  JA’s	  -‐	  maandelijks	  
Bestuursvergadering	  -‐	  eenmaal	  per	  kwartaal	  
	  
Tunes	  ‘n	  Talk	  -‐	  maandelijks	  
Verse	  Vlechten	  –	  om	  de	  maand	  
Lets	  talk	  about..	  -‐	  eenmaal	  per	  zes	  weken	  
	  
Gang-‐Out	  Girls	  -‐	  eenmalig	  event	  (tweede	  kwartaal	  2015)	  met	  wellicht	  vervolg	  
Thema	  avond	  over	  verschillende	  onderwerpen,	  zoals	  veiligheid,	  depressie,	  etc.	  
Acties	  rondom	  verschillende	  (inter)nationale	  dagen,	  zoals	  Coming	  Out	  Day,	  International	  Day	  of	  
Silence,	  Paarse	  Vrijdag,	  etc.	  
Filmavonden–	  eens	  per	  maand.	  
Trainingen	  en	  workshops,	  zoals	  communicatie,	  social	  media,	  projectmanagement,	  etc.	  
	  
BELONINGSBELEID	  
 
Bestuurders	  ontvangen	  uitsluitend	  een	  vergoeding	  voor	  gemaakte	  onkosten	  	  
Gemaakte	  onkosten	  zijn	  kosten	  die	  bestuursleden	  redelijkerwijs	  hebben	  door	  hun	  functie	  bij	  
The	  Hang-‐Out	  010.	  	  
 
De	  stichting	  heeft	  geen	  betaalde	  (vaste)	  medewerkers	  in	  dienst.	  Er	  wordt	  zoveel	  mogelijk	  
gewerkt	  met	  vrijwilligers.	  Waar	  mogelijk	  krijgen	  deze	  voor	  hun	  inzet	  een	  vrijwilligersvergoeding.	  
Daar	  waar	  de	  inzet	  van	  professionals	  binnen	  projecten	  meer	  inzet	  vragen	  dat	  als	  vrijwilliger	  kan	  
worden	  ingebracht,	  is	  een	  uurvergoeding	  mogelijk	  als	  er	  voldoende	  financiële	  middelen	  
beschikbaar	  zijn	  voor	  de	  uitvoering	  van	  het	  project	  en	  het	  bestuur	  goedkeuring	  heeft	  gegeven	  
voor	  de	  vergoeding.	  
 
 
	  
	  



FINANCIELE	  VERANTWOORDING	  
	  
Voor	  de	  start	  van	  The	  Hang-‐Out	  010	  werd	  het	  prijzengeld	  van	  de	  RET	  Aardig	  Onderweg	  Award	  
gebruikt.	  Een	  prijs	  toegekend	  aan	  een	  project	  dat	  de	  stad	  beter	  maakt.	  	  
	  
Subsidie	  uit	  het	  traject	  “Biculturele	  LHBT’s”	  van	  minister	  Bussemaker	  (OC&W)	  is	  ter	  beschikking	  
gesteld	  aan	  de	  Gemeente	  Rotterdam.	  Voor	  2015	  en	  2016	  is	  The	  Hang-‐Out	  010	  in	  de	  begroting	  
van	  de	  beleidsambtenaar	  en	  de	  stuurgroep	  bi-‐culturele	  	  LHBT	  jongeren	  opgenomen	  voor	  
activiteiten,	  promotie	  (en	  een	  deel	  van	  de)	  huurkosten	  van	  de	  Hang-‐Out	  010	  locatie.	  
	  
De	  komende	  twee	  jaar	  zal	  er	  samen	  met	  de	  jongeren	  gekeken	  worden	  naar	  alternatieve	  
bronnen	  van	  financiering,	  zoals	  activiteit	  subsidies,	  donaties	  en	  projectopbrengsten.	  Er	  zal	  
bovendien	  worden	  ingezet	  om	  de	  (structurele)	  steun	  van	  de	  Gemeente	  Rotterdam,	  op	  basis	  van	  
onze	  best	  practices,	  met	  nog	  twee	  jaar	  te	  verlengen	  in	  2017	  en	  2018.	  
	  
Fondsen	  
	  
De	  Hang-‐Out	  010	  heeft	  een	  Fondsenplan	  gemaakt	  waarin	  is	  aangegeven	  welke	  fondsen	  voor	  
welke	  activiteiten	  zullen	  worden	  aangeschreven.	  Aangeven	  in	  het	  plan	  is	  ook	  in	  welke	  maand,	  
welk	  fonds	  benaderd	  kan	  worden.	  Er	  zullen	  fondsen	  worden	  benaderd	  met	  de	  vraag	  om	  
subsidie	  voor	  de	  uitvoering	  van	  projecten	  en	  events	  en	  voor	  de	  ondersteuning	  van	  doelstelling.	  
Uiteraard	  wordt	  er	  een	  project-‐	  en	  subsidie	  administratie	  bijgehouden	  zodat	  de	  besteding	  van	  
ontvangen	  subsidies	  altijd	  kan	  worden	  verantwoord.	  Subsidie	  aanvragen	  worden	  vooraf	  
goedgekeurd	  door	  het	  bestuur	  en	  de	  besteding	  zal	  worden	  gemonitord.	  
	  
Groeidoelstellingen	  en	  financiële	  prognose	  2015	  -‐	  2017	  
 
De	  Hang-‐Out010	  heeft	  een	  vliegende	  start	  gemaakt	  in	  het	  eerste	  kwartaal	  van	  2015.	  We	  
hebben	  al	  ruim	  45	  LGBT	  jongeren	  kunnen	  helpen	  en	  dat	  aantal	  zal	  de	  komende	  jaren	  verder	  
toenemen.	  
	  
Aansluitend	  de	  begroting	  voor	  het	  jaar	  2015-‐2016	  is	  voor	  de	  komende	  periode	  een	  financiële	  
prognose	  opgesteld.	  Bij	  het	  opstellen	  van	  de	  prognose	  zijn	  de	  volgende	  uitgangspunten	  
gehanteerd:	  
	  
-‐	  De	  Hang-‐Out010	  wordt	  gerund	  door	  vrijwilligers;	  
-‐	  De	  kosten	  worden	  gedekt	  uit	  giften,	  subsidies	  en	  activiteiten	  voor	  en	  door	  jongeren;	  



-‐	  Voor	  de	  uitvoering	  van	  projecten	  wordt	  vooraf	  een	  plan	  van	  aanpak	  gemaakt	  en	  er	  wordt	  	  
	  	  eerst	  financiering	  gezocht	  voordat	  het	  project	  wordt	  uitgevoerd;	  
-‐	  De	  uitvoering	  van	  events	  moet	  worden	  gefinancierd	  door	  opbrengsten	  van	  het	  event	  zelf.	  	  
	  	  Het	  gaat	  dan	  om	  kleinere	  bedragen	  en	  activiteiten	  waarvoor	  bijvoorbeeld	  een	  kleine	  bijdrage	  	  
	  	  aan	  participanten	  wordt	  gevraagd.	  
	  

  
2015 2016 2017 

  
Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven 

Aardig onderweg Award 
€ 

10.000     € 5.000   € 5.000   
Subsidie Bussemaker 
(OCW) 

€ 
10.000 € 10.000           

Subsidies kleinere fondsen   € 1.000   € 1.250   € 1.500   
Inzamelingsacties   € 250   € 500   € 1.000   
Partnerinkomsten   € 2.700   € 2.700   € 2.700   
Locatie The Hang-out     € 11.150   € 7.040   € 7.040 
Kantoorkosten     € 575   € 1.000   € 1.000 
Projecten     € 2.100   -€ 1.290   -€ 540 
Events   p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 
Reserve     € 125   € 2.700   € 2.700 

        
  

€ 13.950 € 13.950 € 9.450 € 9.450 € 10.200 € 10.200 
 
 
In het opstartjaar 2015 zijn de totale uitgaven hoger dan in de andere jaren omdat in dit jaar 
kosten gemaakt worden voor het opknappen en het inrichtingen van de (fysieke) Hang-Out. In 
de jaren 2016 en 2017 zullen meer projecten en events worden uitgevoerd waardoor kosten 
voor die onderdelen de komende jaren licht zullen stijgen. Naar verwachting zal er ieder jaar 
navenant iets meer subsidie worden aangevraagd en ontvangen. 
 
BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
Deze wordt opgesteld over het eerste boekjaar. Stichting The Hang-Out is opgericht op  
26-01-2015. Het boekjaar is gelijk gesteld aan het kalenderjaar (van 1 januari 2015 tot 31 
december 2015). De rapportage zal binnen zes maanden na afloop van het eerste boekjaar op 
de website van stichting The Hang-Out worden gepubliceerd. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
OVERIGE	  INFORMATIE:	  
	  
Stichting	  The	  Hang-‐Out	  010	  
	  
Postadres:	  
Mauritsstraat	  20b	  
3012	  CJ	  Rotterdam	  
	  
welkom@thehang-‐out010.nl	  
www.thehang-‐out010.nl	  
	  
KVK	  nummer	  	   	   	   :	  625004300	  
RSIN	   	   	   	   :	  854842317	  
Bankrekening	  nummer	   :	  NL92TRIO0198089163	  
	  
	  


