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Inleiding 

 
Volunteer Programs Forever is een erkende private stichting in België, Het doel van de 
stichting is om wereldwijd onderwijs- en vormingsprojecten op te starten ter 
ondersteuning van de lokale gemeenschap. 
Wij geloven in de kracht van het wereldwijd verbinden en verenigen van mensen om kennis 
te verspreiden en zo ontwikkeling op gang te brengen met als uiteindelijk doel om armoede 
te helpen bestrijden. Kennis delen en leermogelijkheden creëren zijn essentieel voor een 
duurzame ontwikkeling. 
Wij richten ons op het helpen van lokale gemeenschappen, om het 
beste van hun kunnen eruit te halen en om zo hun volledige potentieel te bereiken. 
 
Door de wereldwijde pandemie van COVID-19, is Volunteer Programs Forever genoodzaakt 
om het beleidsplan voor de komende jaren hierop aan te passen. De vraag en nood van de 
gemeenschappen die wij ondersteunen is ernstig vergroot. Dit betekent concreet dat 
Volunteer Programs Forever zich in eerste instantie zal richten op het ondersteunen van de 
gemeenschappen die geraakt zijn door de crisis en deze lange termijn oplossingen 
aanbieden waardoor zij, ook na deze crisis, zelfondersteunend kunnen zijn. 
 
Als voorzitter van Volunteer Programs Forever is het mijn taak om de activiteiten van de 
stichting aan te passen op de vraag van de doelgroep. Daar deze vraag begin 2020 is 
veranderd op sommige vlakken is het van belang om te kijken hoe we de balans kunnen 
vinden tussen het werven van de nodige fondsen en het kunnen aanreiken van de nodige 
oplossingen voor onze gemeenschappen. Dit betekent dat we ons pilootproject in Bali op 
zeer korte termijn moeten uitbreiden. Daarnaast is de vraag voor projecten op andere 
locaties gegroeid de afgelopen maanden en zullen we de komende jaren ons voornamelijk 
richten op het werven van fondsen om deze projecten te kunnen starten. 
 
In dit beleidsplan zullen wij toelichten hoe VP Forever de gestelde doelen gaat bereiken, 
welke aanpassingen wij zullen moeten maken ten gevolge van de COVID-19 pandemie en 
hoe we als organisatie zullen groeien. 
 

 
 
 
Kimberley Vanderheyden – Voorzitter. 
 
 
Termijn van een beleidsplan 
Dit beleidsplan is opgesteld voor een termijn van 3 jaar, met ingang van 2020. Volunteer Programs 
Forever heeft door de COVID-19 situatie de doelen moeten bijstellen en deze doelen zullen haalbaar 
en meetbaar zijn in een termijn van 3 jaar.  
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1. Missie/visie 

 
Het doel van de stichting is om wereldwijd onderwijs- en vormingsprojecten op te starten 
ter ondersteuning van de lokale gemeenschap. Het is onze missie om onderwijskansen te 
creëren voor lokale gemeenschappen en om hen in staat te stellen sterke toekomstige 
generaties te ontwikkelen. De stichting doet dit met respect en begrip voor lokaal cultureel 
erfgoed en tradities. Wij ontwikkelen programma’s die bijdragen tot duurzame resultaten op 
lange termijn. 
 
De missie is niet om een volledig buitenlands onderwijsprogramma in te voeren in welk veld 
dan ook, maar om duurzame ideeën te integreren die de levenskwaliteit van alle 
betrokkenen verhogen. Gemeenschappen vanuit eender welk ontwikkelingsland die nood 
hebben aan ondersteuning in hun ontwikkeling om hun volle potentieel te bereiken, kunnen 
financiële, educatieve, organisationele of materiële steun ontvangen van VP Forever. 
 

1.2 Doelstelling 

 
Lokale gemeenschappen over de gehele wereld helpen en ondersteunen bij het vergroten 
van hun toekomst mogelijkheden door het aanbieden van mid en lange termijn oplossingen.  
 

1.3 Strategie 
 
Wij geloven in de kracht van het wereldwijd verbinden en verenigen van mensen om kennis 
te verspreiden en zo ontwikkeling op gang te brengen met als uiteindelijk doel om armoede 
te helpen bestrijden. Kennis delen en leermogelijkheden creëren zijn essentieel voor een 
duurzame ontwikkeling. 
Wij richten ons op het helpen van lokale gemeenschappen, om het 
beste van hun kunnen eruit te halen en om zo hun volledige potentieel te bereiken. Wij doen 
dit door ons te richten op een gemeenschap in zijn geheel, en niet op de individu. Alvorens 
een oplossing of programma in een gemeenschap te introduceren, moeten haar sterke 
kanten, verbeterpunten en vooral de kern van haar leden zelf begrepen worden. Wat zijn de 
kernwaarden die de gemeenschap bijeen houden? Wat weerhoudt de leden van de 
gemeenschap en hun ondernemingen ervan zich volledig te ontplooien? En bovenal, wat 
zal de drijvende kracht zijn die lokale jongeren aanzet verandering teweeg te brengen? 
Zonder dit initieel begrip zal het invoeren van westers onderwijs of van opportuniteiten 
slechts een effect van korte duur hebben. 
 

  

mailto:info@volunteer-programs-forever.org
http://www.volunteer-programs-forever.org/


Volunteer Programs Forever 
Vinkenstraat 40-1850 Grimbergen, BE 
info@volunteer-programs-forever.org 
www.volunteer-programs-forever.org    

  

 

4 
 

2. Huidige situatie 

 
In de afgelopen jaren heeft VP Forever zich voornamelijk gefocust op het piloot project in 
Bali, Volunteer Programs Bali. We kijken terug op 7 intensieve jaren, waar we veel 
activiteiten hebben gehad op locatie in Bali.  
Als gevolg van de coronamaatregelen in Indonesië is het project sinds maart 2020 gesloten. 
Als antwoord op dit probleem, introduceert de stichting het concept van The Forever 
Learning Centers in Bali door de bouw van het eerste leercentrum. De coronacrisis treft Bali 
heel hard. Tachtig procent van de bevolking is direct of indirect afhankelijk van de 
toeristische sector om in hun basisbehoeften te voorzien. Wanneer zoals nu de toeristische 
sector enorm is verzwakt, is er van voldoende inkomsten voor de lokale gemeenschappen 
niet langer sprake. Een diepe economische crisis lonkt. Daarom wil VP Forever structureel 
tegenwicht bieden door jobs te creëren buiten de toeristische sector en de 
gemeenschappen de vaardigheden aan te reiken die broodnodig zijn op de huidige 
arbeidsmarkt. The Forever Learning Center in Bali biedt dit allemaal.  
 

2.1 Activiteiten van de organisatie 

 
Sinds maart 2020 staat het project van VP Forever in Bali op non-actief. Door de 
coronamaatregelen in Bali zijn alle scholen gesloten en kunnen er geen activiteiten 
plaatsvinden. Gezien de huidige cijfers van COVID-19 in Bali maar ook de rest van de wereld, 
zal de rest van 2020 deze situatie onveranderd blijven. Dit betekent dat de programma’s 
van VP Forever niet kunnen opereren. VP Forever ondersteunt de gemeenschap van het 
pilootproject in Bali gedurende de coronacrisis. Doordat vele mensen in Bali werkeloos zijn 
en dus geen enkele vorm van inkomen hebben, kunnen zijn niet voorzien in hun eerste 
levensbehoeften. 
 
VP Forever zal zich in 2020 verder volledig richten op het uitbreiden van de organisatie en 
het opbouwen van structurele fondsenwerving. 

2.2 Voorbeeld van activiteiten  

 
VP Forever werkt samen met een consultant uit de UK om fondsen te werven voor het 
project in Bali, om, naar verwachting, in oktober 2020 te kunnen starten met de bouw van 
het Learning Center. 
 
Daarnaast ondersteund VP Forever de gemeenschap in Bali door middel van het uitdelen 
van voedselpakketten voor de gemeenschap en homeschooling pakketten voor de kinderen 
van het pilootproject VP Bali. 
  

mailto:info@volunteer-programs-forever.org
http://www.volunteer-programs-forever.org/


Volunteer Programs Forever 
Vinkenstraat 40-1850 Grimbergen, BE 
info@volunteer-programs-forever.org 
www.volunteer-programs-forever.org    

  

 

5 
 

3. Toekomst 

 

Allereerst zullen de eerste stappen voor de bouw van het leercentrum gezet worden. In 
2020 zal er actieve fondsenwerving plaatsvinden om deze bouw te kunnen financieren. Het 
doel is om het centrum te openen in September 2021. Gedurende de bouw fase van het 
centrum zal VP Forever actief bezig zijn met de operationele voorbereiding van het 
centrum. Voorbeelden hiervan zijn het uitwerken van het dagelijkse lesprogramma, de 
verschillende workshops en evenementen die worden gegeven, het uitwerken van 
samenwerkingen met lokale bedrijven en het opzetten van de marktplaats in samenwerking 
met lokale verkopers.    
 
Zodra de financiering van het centrum is vastgesteld zal VP Forever zich ook richten op het 
ontwikkelen van nieuwe projecten. Er zullen dan ook meer actieve 
fondsenwervingsactiviteiten voor andere projecten gaan plaatsvinden in 2021-2022. De 
voorzitter zal op meerdere plekken presentaties gaan geven over de organisatie en er zal 
ook online meerdere campagnes gaan plaatsvinden. 
Met als doel om meer structurele fondsen te kunnen werven waardoor er begin 2022 een 
start gemaakt kan worden met nieuwe projecten. 

Er zullen in 2021 bezoeken plaatsvinden aan locaties in Mexico, Laos en Zuid Afrika om daar 
potentieel een project te starten. 
 

Activiteiten van VP Forever op een rij: 

- Start van de bouw van het Forever Learning Center in Bali in 2020 
- Opening van het Learning Center in September 2021 
- Start van 2 nieuwe projecten in 2021 
- Structurele fondsenwerving 
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3.1 Voorbeeld: The Forever Learning Center VP Bali 

 
The Forever Learning Center Bali biedt een mix van onderwijs, praktijkvaardigheden, delen 
van kennis en expertise, steun aan lokale ondernemers en ontmoetingsplekjes.  

Het educatie centrum 

Het centrum biedt 6 klaslokalen waar dagelijkse Engelse lessen gegeven zullen worden aan 
jonge Balinese kinderen. De klaslokalen bieden een ruime, leervriendelijke atmosfeer met 
veel mogelijkheden tot creatief leren, sport en spel. 

De bibliotheek en workshop ruimtes 

De bibliotheek is toegankelijk voor de volledige gemeenschap en ondersteunt de workshops 
en lessen binnen het project. Er worden op regelmatige basis voorleesmomenten 
georganiseerd voor de kinderen. Er zijn meerdere workshop ruimtes waar jongeren dagelijks 
workshops en lessen kunnen volgen. Er is een online educatieportal waar jongeren 
workshops kunnen volgen gegeven door vrijwilligers vanuit alle locaties in de wereld. 

De marktplaats, winkel en gemeenschapscentrum 

De winkel van The Forever Learning Center verkoopt enkel lokale producten en ondersteunt 
ten volle de ondernemers uit de buurt. Daarnaast zal er merchandise van VP Forever 
verkocht worden, waarbij de volledige winst naar het centrum gaat. De marktplaats biedt 
plek voor lokale ondernemers om hun producten te verkopen gedurende evenementen. In 
de grote evenementen atriums worden maandelijks evenementen georganiseerd die 
toegankelijk zijn voor de gehele gemeenschap. 

Het training centrum 

Het training centrum bestaat onder andere uit een professionele keuken. Deze keuken biedt 
een kader voor kooklessen en workshops en omvat ook een gemeenschappelijke eetruimte. 
In de keuken wordt er bovendien ook gekookt met groenten en fruit van de lokale partners 
waarmee het centrum samenwerkt. In het training centrum worden praktijklessen gegeven 
en vaardigheidstrainingen. 
 
 

* Een uitgebreid projectplan en begroting van het Forever Learning Center zijn 
beschikbaar op aanvraag.* 
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4. Organisatie 

 
Stichting Volunteer Programs Forever is een erkende private stichting in België met de 
bijbehorende fiscale voordelen. 
 
Adres: 
Vinkenstraat 40 
1850 Grimbergen 
België 
KBO nummer: 0568.549.068  
 
Voor meer informatie over fiscale attesten, oprichting en statuten, gelieve een email sturen 
naar: info@volunteer-programs-forever.org  

4.1 Bestuur 
 
Zoals beschreven staat in onze statuten onder artikel 6, alinea 3 is de duur van het mandaat 
van de bestuurders een termijn van zes (6) jaar, onbeperkt vernieuwbaar. Het mandaat van 
bestuurder zal kosteloos zijn. 
 
Het bestuur bestaat uit: 
 
Kimberley Vanderheyden -  Voorzitter 

Estelle Deferme - Vice-voorzitter 
 
Nicole Deferme - Gedelegeerd bestuurder  

4.2 Werknemers 

 
Het is de visie en missie van VP Forever om zoveel mogelijk met vrijwilligers te werken. 
Hierin streven wij anders te zijn dan andere grote liefdadigheidsorganisaties. Dankzij de 
vrijwillige inzet van vele vrijwilligers, zijn onze kosten vrijwel nihil en gaat er 85% van alle 
ontvangen donaties rechtstreeks naar onze projecten. 
 
We willen ons vasthouden aan deze manier van werken. Echter realiseren wij ook dat bij het 
groeien van onze organisatie, ook hoort dat we vaste werknemers in dienst zullen moeten 
nemen. In 2020 willen wij starten met het aannemen van een vaste werknemer voor de 
marketing afdeling. 
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5. Financiën  
 
 

 
VOLUNTEER PROGRAMS FOREVER 

BEGROTING 2021 
 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INKOMSTEN 
 

 
 

 
Financieringsaanvragen 
 

€1.100.000,00 
 

 
Individuele donaties 
 

 
€120.000,00 

 
Bestuur 

 
€100.000,00 

 
 
Fundraisers  
and evenementen 
 

 
€105.000,00 

 
TOTALE INKOMSTEN 
 

 
€1.425.000,00 

 
DONATIES 
 

 

 
Donaties voor project:  
Volunteer Programs 
Bali (inclusief bouw 
Learning Center) 

 
€850.000,00 

 
Donaties naar andere 
projecten 

 
€200.000,00 
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KOSTEN 
 

 

 
Salarissen en externe consultanten 

 
€236.000,00 

 
Legal & Accounting 

 
€3.500,00 

 
Website/hosting 

 
€3.000,00 

 
Verzekeringen 

 
€12.000,00 

 
Kantoor 

 
€3.500,00 

 
Kantoor materiaal 

 
€300,00 

 
Reizen en vergaderingen 

 
€18.000,00 

 
Marketing 

 
€24.000,00 

 
Training/Ontwikkeling 

 
€500,00 

 
Fondsenwerving 

 
€50.000,00 

 
Overig 

 
€720,00 

 
TOTALE KOSTEN 
 

 
€351.520,00 

 
TOTALE INKOMSTEN 
 

 
€1.425.000,00 

 
TOTALE KOSTEN 
 

 
€351.520,00 

 
TOTALE KOSTEN EN DONATIES 
 

 
€1.401.520,00 

 
BALANS 
 

 
€23.480,00 
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Financieringsaanvragen: 
VP Forever zal zijn fondsenwervingsinspanningen in de jaren 2020-2023 uitbreiden. 
Halverwege 2020 hebben we onze focus verlegd naar voornamelijk het inzamelen van 
fondsen voor ons geplande Learning Center. Samen met onze adviseur van IFC (Engeland) 
zijn we begonnen met het voorbereiden van ons project plan en aanvragen. Onze focus zal 
zijn om subsidies aan te vragen van (vermogens)fondsen, stichtingen, goede doelen, 
coöperaties en filantropen. In de eerste fase van de fondsenwerving zullen we ons 
voornamelijk richten op het werven van fondsen uit Nederland, België, het VK en Indonesië. 
In de tweede fase breiden we onze inspanningen ook uit naar Australië en de Verenigde 
Staten. 
 
Individuele donaties: 
We streven ernaar om de komende jaren een structurele financieringsbasis voor VP Forever 
te creëren. Dit betekent dat we ons netwerk van individuele donateurs moeten uitbreiden. 
Dit omvat eenmalige donaties, terugkerende giften en samenwerkingen met bedrijven. We 
zijn bezig met het opzetten van langdurige partnerschappen met verschillende bedrijven 
die toegewijd zijn om een deel van hun verkopen aan VP Forever te schenken. 
 
 Bestuur: 
Ons bestuur zal jaarlijks financieel bijdragen, voornamelijk om onze operationele kosten en 
onvoorziene kosten te dekken. 
 
 Fundraisers en evenementen: 
Ook krijgen we individuele donaties via diverse (online) campagnes en evenementen. Dit zal 
worden gedaan door leden van onze vrijwilligersgemeenschap die op meerdere locaties 
over de hele wereld werken om donaties voor onze projecten te krijgen. Donaties zullen 
worden ontvangen via online fondsenwervers, evenementen op locatie, de verkoop van 
merchandise en andere (online) campagnes. 
Fondsenwerving is eenvoudig en transparant gemaakt via ons online 
fondsenwervingsplatform: fundraiser.volunteer-programs-forever.org 

 

 

mailto:info@volunteer-programs-forever.org
http://www.volunteer-programs-forever.org/

