Doelstelling en werkzaamheden Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld
De Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld stimuleert, initieert en ondersteunt sinds 1997 initiatieven voor
verbetering van de woon-, werk- en leefomgeving. Dit wordt gedaan met het voeren van persoonlijke gesprekken,
het inzetten van communicatie in de breedste zin van het woord [drukwerk, sociale media en het aanbieden van
een luisterend oor] en het initiëren en ontwikkelen van projecten, activiteiten en diensten, De stichting streeft naar
een samenleving waarin iedereen zich bewust is van de oorzaken en gevolgen van pesten, agressie en
[zinloos]geweld. De stichting gaat voor meer bewustwording. Voor meer onderling respect, tolerantie en voor een
veilige leefomgeving waar iedereen zich thuis voelt. Moed is nodig om je eigen leefomgeving te verbeteren!

Werven van inkomsten t.g.v. de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld
Met het aanbieden van [gratis] artikelen via de webshop van de stichting worden hiermee inkomsten gegenereerd.
Aansluitend is de stichting in 2018 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met een uitgeverij, dit voor het
laten uitbrengen van informatieboekjes die d.m.v. ondersteunende adverteerders verspreid worden. De stichting
ontvangt hiervoor een maandelijkse bijdrage van de uitgeverij. Aansluitend biedt de stichting voor scholen
gastdocenten aan. Een vergoeding staat hier tegenover. Tot slot ontvangt de stichting sporadisch donaties.

Besteding van vermogen en beheer landelijke StichtingTegenZinloosGeweld
De gegenereerde inkomsten t.g.v. voor de stichting worden besteed aan het bestaansrecht en aan de vaste lasten
van de stichting. De maandelijkse kosten zijn het beheren en uitvoeren van de in gebruik hebbende en in te vullen
communicatiekanalen. Het ontwikkelen en opmaken van communicatieplannen en beoogde voorstellen.
Het aanwezig kunnen zijn bij derden en invulling kunnen geven aan standaard [bureau]activiteiten en nodige
inkopen. Het laten begeleiden door en inzet van expertise van derden, zoals financiële begeleiding, boekhouding,
grafische vormgeving en o.a. het laten onderhouden en begeleiden van de nodige sociale media kanalen en
traditionele communicatie. Tot slot het opslaan en verzenden van de aanwezige artikelen, dit in samenwerking met
ons verzendhuis. Zie op webpagina zinloosgeweld/anbi-regeling-cbf/ voor download financiële jaaroverzichten.

Bestuurssamenstelling Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld
Op dit moment bestaat het bestuur [onbezoldigd] van de stichting uit vier personen, allen woonachtig in Nederland.
Inschrijving kamer van Koophandel, nummer: 411 70 108 - . Voorzitter: de heer B. Wisbrun, Secretaris: de heer C.
Helmons, Penningsmeester: de heer H. de Best, Algemeen: De heer E. Verstappen. De stichting wordt aansluitend
door meerdere personen geadviseerd en op verzoek aangestuurd en begeleid.

Beloningsbeleid Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld
Voor nu worden alle diensten en uitvoeringen van werkzaamheden onbezoldigd gedaan. Een financiële
tegemoetkoming van direct gemaakte [vaste]kosten, dit voor uitvoering nodige werkzaamheden, vindt wel plaats.

Actueel verslaggeving activiteiten Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld
De huidige activiteiten van de stichting worden inzichtelijk gemaakt op de website van de stichting en worden
gecommuniceerd via de sociale mediakanalen van de stichting.
Tot slot. Is inzage in eerder samengestelde jaaroverzichten/jaarverslagen wenselijk of zijn er overige vragen?
Stuur hiervoor een bericht naar contact@zinloosgeweld.nl
Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld – januari 2022

