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BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION 

Dit plan bevat een overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens van het bestuur 
van LEMON FOUNDATION / STICHTING LEMON (de “Stichting”) ten aanzien van: 
 
A. de te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van de doelstelling van de 

Stichting; 
B. de beleidsdoelen voor de komende drie jaar; 
C. de ondersteunende structuur; 
D. fondsenwerving, beheer van het vermogen en besteding. 

A. Doelstelling en verwezenlijking  

Dit beleidsplan spitst zich toe op de werkzaamheden ter verwezenlijking van de 
doelstelling van de Stichting. Daarom staan wij eerst kort stil bij die doelstelling. De 
statutaire doelstelling van de Stichting luidt als volgt: 
 
ARTIKEL 2. DOEL 
De Stichting heeft ten doel het ontplooien van initiatieven om de toepassing van 
het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden en het Internationaal verdrag voor de rechten van het 
kind van de Verenigde Naties - en daarmee vergelijkbare regelingen - te 
stimuleren, met al hetgeen daartoe behoort of daartoe dienstig is, alles in de 
ruimste zin van het woord. 
 
Lemon Foundation is een groeiende groep mensen die, veelal samen met lokale 
partners, mensen ondersteunt wiens fundamentele rechten worden geschonden. 
Veelal betreft dit vluchtelingen waarbij Lemon een focus heeft op de meest 
kwetsbare mensen. Vaak zijn dat vrouwen en kinderen.  

Het eerste project betreft het ontwikkelen en opzetten van een “community house”.  
Dit gemeenschapshuis wordt gevestigd in een oude fabriek in Izmir dat samen met 
een lokale partner gehuurd wordt. Lemon ondersteunt verschillende activiteiten. 

• (Syrische) vluchtelingen en kwetsbare Turkse vrouwen krijgen de kans om 
middels microfinanciering een zelfstandig bestaan op te bouwen op een 
marktplaats in het gemeenschapshuis.  

• Het opzetten van een naaiatelier waarvan de producten in verschillende 
landen verkocht worden. Twee professionele partijen zullen meedenken over 
een productenlijn die door Syrische vrouwen gemaakt wordt. Mooie producten 



	

Beleidsplan	Lemon	Foundation	
2	

waar vraag naar is. Nieuwe designs en materialen zullen worden bedacht en 
gedeeld. De opbrengst gaat rechtstreeks naar deze vrouwen. 

• Het opzetten van een info-punt voor onafhankelijke informatie van waaruit 
vluchtelingen ook doorverwezen worden naar de juiste instanties. 

• Het organiseren van dagopvang voor kinderen zodat ze niet opgesloten in 
huis de dag door brengen wanneer hun ouders aan het werk zijn.  

• Het opzetten van taallessen Turks waardoor mensen sneller integreren. Voor 
kinderen is dit mogelijkheid om sneller naar school te kunnen. 

• Het opzetten van een Safe House voor  vrouwen en kinderen. Het gaat om het 
bieden van een tijdelijke veilige plek aan vrouwen die op straat leven met hun 
kinderen om intussen naar een meer structurele oplossing te zoeken. 

• Het inrichten van een distributiepunt van waaruit noodhulp zoals voedsel, 
kleding, brandhout en melkpoeder voor baby’s kan worden verdeeld.  

• Het opzetten van een kringloop winkel waar onder andere 
tweedehandskleding en schoenen worden verkocht voor een heel klein 
bedrag. 

• Het opzetten van een trainingsprogramma voor bestaande vrijwilligers 
organisaties in Izmir. Door deze professionalisering kunnen zij aanspraak 
maken op Europese middelen voor noodhulp. 

	

Organisatie 

Bestuur 
De Stichting wordt bestuurd door het bestuur, bestaande uit drie personen. De 
bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. 
De voorzitter; Frans Bastiaens 
De secretaris; Mirjam Kemp 
De penningmeester; Imre van der Linden 
 
De bestuursleden worden benoemd, geschorst of ontslagen door het zittend 
Bestuur. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van tien jaar, waarbij het 
Bestuur een rooster van aftreden opstelt. Aftredende bestuursleden zijn terstond 
herbenoembaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster de 
plaats in van zijn voorganger. 
	
Netwerk 
De Stichting wordt gesteund door een groot aantal vrijwilligers. Dit is een (groeiende) 
kring van personen en instellingen met sympathie voor het gedachtengoed en werk 
van de Stichting. De netwerkleden proberen door middel van sponsorevents geld ten 
behoeve van de Stichting in te zamelen. De Stichting streeft naar uitbreiding van het 
netwerk en ondersteunt en organiseert activiteiten voor en met het netwerk.  
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Samenwerking 
Waar mogelijk wordt contact en samenwerking gezocht met personen, instellingen 
en bedrijven die werken vanuit dezelfde idealen en/of met dezelfde of vergelijkbare 
concepten. Dit kan leiden tot gezamenlijke projecten en/of toetreding tot het netwerk. 

B. Beleidsdoelen van de Stichting voor de komende drie jaar 

De belangrijkste doelen voor de komende ca. drie jaar zijn als volgt. 
1. Intensiveren 
2. Internationaliseren 
3. Uitbreiden 
 
Een en ander wordt hieronder nader toegelicht. 

1. Intensiveren 

Het verder vergroten van de betrokkenheid van het bestaande netwerk. De volgende 
stappen zullen worden nagestreefd in de periode 2016-2018: 

1.1 Netwerk bijeenkomsten / evenementen 
1.2 Het vergroten van het aantal projecten 
1.2 Het verbeteren van de online communicatiemiddelen 
 

1.1 Netwerk bijeenkomsten/evenementen 
De Stichting is voornemens om meerdere bijeenkomsten en netwerkevenementen 
per jaar te organiseren. De organisatie zal verzorgd gaan worden door een bredere 
groep netwerkleden. De intentie blijft om nieuwe belangstellenden uit te nodigen en 
in contact te brengen met het doel en de netwerkdeelnemers bij te praten op 
ontwikkelingen, kennis- en ervaringsuitwisseling, training en teamvorming. 

 
1.2 Het Gemeenschapshuis Izmir op te zetten en indien mogelijk te 

verbreden naar meer projecten 
De stichting streeft ernaar om niet alleen het gemeenschapshuis succesvol te 
laten ontstaan maar de inzichten ook elders te gebruiken in andere projecten (in 
Turkije maar wellicht ook in andere landen) om op deze manier een zo groot 
mogelijke aantal mensen bij te kunnen staan en op weg te helpen naar een beter 
leven. 
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1.3 Effectieve online communicatie 
 

- effectief gebruik te maken van sociale media 
- continuïteit te waarborgen, 
- kwaliteit van communicaties te verhogen 
- betrokkenheid en participatie van netwerkdeelnemers te bevorderen. 
- meer geld in zamelen 

2. Internationaliseren 

De Stichting zal energie steken in het samenwerken met andere stichtingen/NGO’s 
met name lokale partners in Turkije. Tevens worden internationale contacten 
onderhouden met organisaties zoals UNHCR en IOM maar ook de Europese 
vertegenwoordiging in Turkije (Echo). 
 
2.1 Lokale Turkse Ngo in oprichting in Izmir waarmee financieel en inhoudelijk 

samengewerkt wordt aan het community house 
 
2.2    Drei Musketiere; Duitse NGO waarmee we financieel samenwerken met 

betrekking tot een gedeelte van het community house, namelijk het naai atelier. 
 
2.3 Syrische vluchtelingen, we betrekken de vluchtelingen zelf zoveel mogelijk bij 

het community house. Belangrijk is wat zij willen en nodig hebben. 
 
2.4  Turkse vrijwilligers. We werken samen met Turkse vrijwilligers en een van de 

doelen van het community house is ook het verbeteren van de relatie tussen 
Syrische en Turkse mensen in Izmir. Zij kunnen hierbij ondersteunen. 

3 Uitbreiden 

Uitbreiding komt tot stand door intensivering van de betrokkenheid van de huidige 
netwerkleden en geïnteresseerden en is alleen mogelijk wanneer er middels donaties 
en subsidies meer geld beschikbaar is. 

Er wordt extra ingezet op ontwikkelen van het Gemeenschapshuis in Izmir. 

C. Ondersteunende Structuur 
 
Vrijwilligers en project-staffing 
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Het werk van de Stichting draait op groepjes bevlogen vrijwilligers (de actieve 
netwerkleden) met affiniteit voor het gezamenlijke doel. Eén van de doelen voor de 
korte termijn is de werkwijze van de vrijwilligers beter te structureren. 

C. Fondsenwerving, beheer van vermogen en besteding 

Fondsenwerving 
De Stichting is financieel afhankelijk van donaties en subsidies. Het streven is om in 
2016 een bredere basis van donateurs te bewerkstelligen en verschillende subsidies 
verstrekkers aan te schrijven. Daartoe zal tevens een oproep gedaan worden aan 
alle netwerkleden en geïnteresseerden. 
 
Beheer van vermogen 
De penningmeester van de Stichting is verantwoordelijk voor het financieel beheer 
van de uit donaties en subsidies verworven inkomsten en de financiële rapportage 
van de Stichting. De penningmeester verschaft het bestuur een financieel 
jaarverslag.  
 
Besteding 
De Stichting is voornemens om zijn fondsen in eerste instantie in te zetten ten 
behoeve van het Gemeenschapshuis in Izmir 
 
De fondsen en het vermogen van de Stichting worden aangewend voor activiteiten 
en projecten ter bevordering en verwezenlijking van haar idealen. Voor een 
uitgebreide beschrijving van het beheer en de besteding van de fondsen en het 
vermogen van de Stichting wordt verwezen naar de financiële jaarverslagen.  


