
Beleidsplan 2022 – 2025

https://www.devoxx4kids.nl

https://www.devoxx4kids.org/nederland/anbi

Nijverheidsweg 18

2031 CP   HAARLEM

info@devoxx4kids.nl

06-48342197

https://www.devoxx4kids.nl
https://www.devoxx4kids.org/nederland/anbi/
mailto:info@devoxx4kids.nl


Inhoudsopgave
Inleiding 4

1. Algemene gegevens en bestuur 5

1.1 Algemene gegevens 5

1.2 Bestuur 5

1.3 Activiteiten bestuur 6

1.3.1 Algemeen 6

1.3.1 Vergaderen 6

1.3.2 Activiteiten 6

1.3.2 Financiën 6

2 Visie, missie en ambitie 7

2.1 Visie 7

2.2 Missie 7

2.3 Ambitie 7

3 Doelstelling, Doelgroep en bereiken doel 8

3.1 Doelstelling 8

3.2 Doelgroep 8

3.3 Bereiken doel 8

3.4 Betrokkenheid 8

4 Huidige situatie 9

4.1 Activiteiten van de organisatie 9

4.2 Voorbeeld van activiteiten 9

5 Toekomst 10

5.1 Voorbeeld 10

6 Middelen en stichtingskosten 11

6.1 Financiën en vermogen 11

6.2 Financiële prognose 11

6.3 Kosten 11

7 Communicatie, Publicaties en Jaarverslag 12

7.1 Communicatie 12

7.2 Website 12

7.3 Jaarverslag 12

8 Waarborg 13





Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Devoxx4Kids Nederland.

Het idee van Devoxx4Kids is in 2012, in België, ontstaan na het zoeken van lesmateriaal om kinderen in

de leeftijdsgroep van 10 tot 14 te leren programmeren. Het Devoxx team, bekend vanuit zijn grote

Java conferenties in België die zij organiseren, wilde kinderen laten zien dat je meer creatieve dingen

kan doen met een computer dan alleen YouTube kijken of berichten op Facebook plaatsen.

De Devoxx community wilde aantonen dat ook kinderen kunnen leren programmeren in de taal Java.

De community wilde laten zien dat dit ook op een leuke manier kan.

Op 8 Oktober 2014 heeft de Nederlandse Java community dit initiatief omarmt en is de Stichting

Devoxx4Kids Nederland opgericht. Met de hulp van deze stichting kunnen bedrijven Devoxx4Kids

dagen organiseren waarin hun werknemers kinderen op een leuke manier kennis kunnen laten maken

met IT.

In 2021 is het idee ontstaan om dit initiatief ook naar de basisscholen (groep 6 t/m 8) en middelbare

scholen (klassen 1 en 2) te brengen. Het project LITTIL is gestart waarin een platform gelanceerd zal

worden die scholen en gastdocenten met elkaar in contact brengen. Deze gastdocenten zullen gratis

hun assistentie verlenen tijdens een Devoxx4Kids leermodule op school.

Wat wij willen bereiken en wat onze missie en doelen zijn voor dit en de komende jaren zult u verder

lezen in dit beleidsplan.

Met het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met de eisen van de ANBI-status.

Dit plan geeft inzicht in:

- Missie, visie, ambitie en doelstellingen van de stichting

- Werkzaamheden (projecten) van de stichting

- Financiën

- De beleidsmanier waarop de Stichting geld werft

- Het beheer van vermogen van de stichting

- De besteding van het vermogen van de stichting

- Het functioneren van het bestuur

Het opstellen van dit beleidsplan is onderdeel van het reactiveren van de stichting ten behoeve van

- Het aanvragen van ANBI-status bij de belastingdienst

- Transparantie scheppen over de plannen van de stichting

Voor vragen of opmerkingen hierover mag u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.



1. Algemene gegevens en bestuur
1.1Algemene gegevens
Statutaire Naam : Stichting Devoxx4Kids Nederland

Organisatietype : Stichting

Opgericht : 08-10-2014

Fiscaal nummer (RSIN : 854422961

Banknummer (IBAN) : NL52ABNA0539276944

KVK : 61634751

Inschrijving KVK: 09-10-2014

SBI : 85599 - Studiebegeleiding, vorming en onderwijs

Het organiseren van activiteiten rondom coderen en programmeren

met kinderen

Postadres : Nijverheidsweg 18 – 2031 CP - Haarlem

Website : https://www.devoxx4kids.nl

Emailadres : eddy.vos@devoxx4kids.nl

Telefoonnummer : 06-48342197

Werkgebied : Nederland

Doelgroep(en) : Kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar

1.2Bestuur

Functie : Voorzitter

Naam : Dhr. K.C. Aerts

Geboortedatum: 11-04-1976

Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Email : k.aerts@teamrockstars.nl

Telefoonnummer : +31 – (0)6 – 301 708 33

Functie : Secretaris

Naam : Mevr. S.E. Vermeer – Ooms

Geboortedatum: 03-05-1972

Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Email : saskia.vermeerooms@gmail.com

Telefoonnummer : +31 – (0)6 – 162 917 95

Functie : Penningmeester:

Naam : Dhr. E. Vos

Geboortedatum: 12-03-1973

Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Email : eddy.vos@devoxx4kids.nl

Telefoonnummer : +31 – (0)6 – 483 421 97

mailto:k.aerts@teamrockstars.nl
mailto:saskia.vermeerooms@gmail.com
mailto:eddy.vos@devoxx4kids.nl


1.3Activiteiten bestuur

1.3.1 Algemeen
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en financieel beheer. De stichting heeft een bestuur

dat bestaat uit drie bestuursleden; een voorzitter, een secretaris, een penningmeester.

De fondswerving wordt door alle drie bestuursleden gedaan.

De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor verrichte werkzaamheden alleen een

vergoeding voor gemaakte kosten. De stichting bestaat alleen uit vrijwilligers.

1.3.1 Vergaderen
Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering.

Hiervan worden notulen gemaakt.

1.3.2 Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

1. Het begeleiden / supporten van Devoxx4Kids dagen bij bedrijven

2. Het begeleiden van gastdocenten op het LITTIL platform

1.3.2 Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid.

De taken die hierbij horen zijn onder meer:

1. Jaarlijks een begroting opstellen

2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren

3. Beheren van gelden

4. Besteden van gelden en het creëren van voorzieningen



2 Visie, missie en ambitie
Maatschappelijk vraagstuk

Hoe kunnen wij alle kinderen van Nederland op een leuke manier kennis laten maken met de wereld van

IT. Vooral de kinderen waarvan de ouders de middelen hiervoor niet hebben of de meisjes die nooit aan

een technisch beroep gedacht hebben.

2.1Visie
Als stichting zetten wij ons in om zoveel mogelijk kinderen in Nederland te laten zien hoe leuk het is om

zelf iets te creëren met IT.

2.2Missie
Onze missie is om de jeugd op een leuke manier te inspireren met de wereld van IT in de breedste zin

van het woord. Denk hierbij aan het voorlichten over de gevaren van social media en hacking. Maar ook

over hoe je zelf een spelletje kan programmeren of een robot kan aansturen.

Concreet houdt dit in dat wij als Stichting bedrijven helpen met het organiseren van een Devoxx4Kids

dag. Hiervoor bieden wij leermodules en materialen aan die zij kunnen gebruiken. Daarnaast

ondersteunen wij basisscholen en middelbare scholen met hulp in ICT lessen. Hiervoor bieden wij

gastdocenten aan die de leerkracht kunnen ondersteunen in het lesgeven met onze modules.

2.3Ambitie
Het streven is om minimaal 5 Devoxx4Kids dagen per jaar te organiseren ergens in Nederland. Daarnaast

streven wij om minimaal 20 scholen per jaar te helpen met gastlessen. Dit aantal zal met de jaren

omhoog bijgesteld worden.



3 Doelstelling, Doelgroep en bereiken doel
3.1Doelstelling
Het primaire onderwijs heeft vaak een te kort aan leerkrachten met goede ICT kennis. Door juist al op

jonge leeftijd kinderen te inspireren met wat je kan doen met ICT middelen, hopen wij kinderen te

inspireren om bij de beroepskeuze de overweging te maken om voor dit vakgebied te kiezen.

3.2Doelgroep
Tot deze groep behoren kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar. Op basisscholen zijn dit groepen 6,7 en

8. Op middelbare scholen zijn dit klassen 1 en 2.

3.3Bereiken doel
Wij gaan veel bedrijven met ICT afdelingen aanmoedigen om, met onze hulp, Devoxx4Kids dagen te

organiseren. Streven is minimaal 5 per jaar.

Voor ons LITTIL platform zoeken wij veel ICT vrijwilligers die wij hopen te vinden bij deze bedrijven, maar

ook op de ICT congresdagen die in Nederland georganiseerd worden en waar wij aanwezig zullen zijn.

Op de IPON (Informatica Platform Onderwijs Nederland) beurs zullen wij jaarlijks aan alle scholen laten

zien wat ons platform kan en hoe zij hier gratis gebruik van kunnen maken.

3.4Betrokkenheid
De betrokkenheid van bedrijven en ICT vrijwilligers is essentieel voor het uitvoeren van onze missie. Er

worden foto’s en video’s gemaakt, rekening houdende met privacy, van de evenementen die

georganiseerd worden. Deze worden gepubliceerd op de website van de stichting waarmee wij hopen

meer betrokkenheid te krijgen van andere bedrijven.



4 Huidige situatie
In 2014 is de stichting opgestart maar is daarna alleen volop actief geweest met Devoxx4Kids dagen. In

2021 is het project LITTIL gestart om een platform te gaan bouwen waarbij scholen straks gratis gebruik

kunnen maken van onze gastdocenten en lesmateriaal.

Naast de Devoxx4Kids website is er een zusterwebsite LITTIL.org opgestart waar voor nu alleen

basisinformatie staat. In de loop van 2022 zal hier de eerste functionaliteit beschikbaar komen voor

scholen.

In het komende jaar zullen wij het platform meer gaan uitbouwen op basis van open-source technologie

op een cloud platform.

Vanaf 2022 zullen wij ons ook meer gaan richten op het werven van eventuele subsidies, fondsen en

donaties voor het realiseren van onze doelstelling.

4.1Activiteiten van de organisatie
Wij willen komende jaren onze tijd besteden naar het verder uitbouwen van onze LITTIL platform, het

maken van meer lesmateriaal en het opleiden van gastdocenten. Daarnaast zullen wij ons inzetten voor

het werven van fondsen en donaties die de kosten voor de websites en platform zullen financieren.

4.2Voorbeeld van activiteiten
Inmiddels bouwen 15 ICT vrijwilligers hard aan ons LITTIL platform. Ruim 60 ICT vrijwilligers hebben zich

al aangemeld om gastdocent te worden. Dit aantal zullen wij door promotie op onze website, zakelijke

netwerken, socials zoals Facebook en Instagram en congressen verder uitbreiden zodat wij een goede

landelijke dekking krijgen. Hierdoor kan de stichting meer bekendheid krijgen wat het werven van

donateurs ten goede komt.



5 Toekomst
Naast het bouwen van het platform LITTIL in Nederland willen wij onze open source ook verder delen

met alle andere Devoxx4Kids organisaties in andere landen. Op dit moment zijn er 26 verschillende

Devoxx4Kids landen actief met elk hetzelfde doel. Het LITTIL platform is dusdanig opgebouwd dat zij

hiermee straks ook kunnen aansluiten.

De ICT staat niet stil en het lesmateriaal zal elk jaar herzien moeten worden. Onze ICT vrijwilligers zullen

dit doen en ook meer gaan kijken of er ook opdrachten gemaakt kunnen worden met fysieke middelen

zoals werken met een LEGO WEDO of MINDSTORMS set.

Wij hopen dat veel scholen gebruik zullen maken van onze, voor hun gratis, diensten en hopen ook dat

bedrijven het belang hiervan inzien en jaarlijks een donatie zullen doen om ons platform in de lucht te

houden.

5.1Voorbeeld
Devoxx4Kids USA heeft al aangegeven geïnteresseerd te zijn in ons open source model. Het mooie van

dit open source model is dat iedereen hier aan kan meewerken en de functionaliteit kan uitbouwen en

gebruiken. Het LITTIL platform zal wel in beheer blijven van de stichting Devoxx4Kids Nederland.



6 Middelen en stichtingskosten
6.1Financiën en vermogen

De stichting is een non-profit organisatie, heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van

anderen. De stichting werkt met vrijwilligers in Nederland.

De activiteiten worden gefinancierd door opbrengsten uit subsidies, fondsen, giften, donaties en

sponsoring. De inzet van vele onbezoldigde vrijwilligers beperkt daarbij de kosten. Stichting Devoxx4Kids

Nederland streeft naar een kostendekkend doel.

De stichting is sinds 2014 actief. Eenmalig heeft een sponsor bij de opstart een donatie gedaan van €
10.000 die in de afgelopen volledig gebruikt is aan materialen en stichtingskosten. Veel kosten zijn echter

door het bestuur zelf gedragen. Op 1 januari 2022 was er € 0 in kas.

Geld in kas zal vanaf 1 Januari 2023 gelimiteerd worden tot een maximum van € 15.000

Het bestuur legt middels een jaarverslag, waarvan de jaarrekening een onderdeel is, verantwoording af

voor het door haar gevoerde beleid over het afgelopen jaar. Het boekjaar loopt gelijk aan een

kalenderjaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks voor 1 juni van het volgende kalenderjaar.

6.2Financiële prognose

Vanaf 2022 zullen wij actief fondsen werven. In 2022 hopen wij een bedrag van € 2.000 op te halen en

deze jaarlijks uit te bouwen naar € 15.000 per jaar.

6.3Kosten

Het plaatsen, onderhouden en beheren van het LITTIL platform en lesmateriaal brengt kosten met zich

mee. De kosten van Stichting Devoxx4Kids Nederland bestaan uit o.a. de volgende componenten:

● Afschrijvingskosten

● Hostingskosten

● Reclamekosten

● Materiaalkosten (sponsorshirts, hand-outs)

● Overige kosten



7 Communicatie, Publicaties en Jaarverslag

7.1Communicatie

Stichting Devoxx4Kids Nederland hecht er veel waarde aan om met lage kosten donateurs en andere

belangstellende op een aantrekkelijke en heldere manier informatie aan te bieden en iedereen te

betrekken bij haar werk, nieuwe plannen en ontwikkelingen.

Communicatie zal periodiek gedeeld worden op de websites van de stichting.

De manier van rapportage zal via tekst, foto en video gedeeld worden op de website en via de social

media kanalen van de stichting.

7.2Website

De website www.devoxx4kids.nl is voor nu de belangrijkste communicatiemiddel voor donateurs,

vrijwilligers en andere belangstellenden. Op de website is informatie te vinden over de stichting.

Nieuwsberichten over het LITTIL platform zal gedeeld worden op de website https://www.littil.org

Ook is aangegeven hoe de Stichting geholpen kan worden middels donaties, giften en legaten. De

website wordt voortdurend verbeterd en geactualiseerd. Ook op Facebook, LinkedIn en Instagram zal de

stichting actief zijn met het publiceren van activiteiten.

De website https://www.devoxx4kids.org/nederland/anbi zullen wij publicaties ter beschikking stellen

van contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten.

7.3Jaarverslag

Aan het eind van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt de boeken afgesloten en

wordt vervolgens de jaarstukken opgesteld. Deze bestaan uit een overzicht van uitgevoerde projecten,

de jaarrekening en een balans met baten en uitgaven over het betreffende boekjaar.

Media Q2 in het daarop volgende jaar zal dit gepubliceerd worden op de website van de stichting.

http://www.devoxx4kids.nl
https://www.littil.org
https://www.devoxx4kids.org/nederland/anbi/


8 Waarborg

De activiteiten van de stichting berust op vertrouwen.

Om de activiteiten van de stichting succesvol te kunnen uitvoeren, zijn het volgende van belang:

- Adequaat uitvoeren en monitoren van de Devoxx4Kids dagen

- Adequaat uitvoeren en monitoren van de gastlessen op scholen

- Goede en korte communicatie tussen de bestuursleden en vrijwilligers van de stichting

- Transparante financiële administratie en rapportage

- Lid van ANBI en handelen conform de ANBI regelgeving

Bij discrepanties over interpretatie van dit beleidsplan is de ANBI-regelgeving bepalend.


