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Woord van de Voorzitter  

Stichting f6 bestaat alweer bijna 3 jaar. Sinds haar oprichting in 2013 heeft f6 als doelstelling om via 

debatten en sociaal-culturele projecten kwetsbare jongeren bewust te maken van politiek en 

democratie en politici te informeren over de denkbeelden van kwetsbare jongeren over politiek, 

democratie en burgerschap. Ook afgelopen jaar heeft f6 weer verschillende succesvolle projecten op 

dit terrein afgerond. 

Naast jongeren informeren over politiek en democratie en bewust maken van hun belang en effect, 

hebben we in 2015 contact tussen jongeren en politici als kern aan onze aanpak, strategie en 

doelstellingen toegevoegd. Onze ervaring is dat het voor jongeren van wezenlijk belang dat zij tijdens 

projecten daadwerkelijk in contact komen met politici. Bijvoorbeeld via de door f6 georganiseerde 

debatten. Alleen zo ontstaat wederzijds begrip en kunnen we écht aan onze tweede doelstelling 

werken, namelijk aan politici laten zien hoe jongeren werkelijk over politiek en democratie denken. 

Richtte f6 zich in de periode 2013-2014 nog specifiek op de doelgroep kwetsbare jongeren, in 2015 is 

daar een nieuwe doelgroep aan toegevoegd, namelijk ‘lager opgeleide’ jongeren. Specifiek: scholieren 

op het VMBO en MBO. Bij elkaar bijna één derde van de jongeren. Juist deze groep jongeren krijgt 

relatief weinig onderricht in burgerschap en werking van de democratie en politiek in vergelijking met 

leerlingen op de Havo, het VWO en HBO. Dat is opmerkelijk omdat juist deze groep jongeren van 

huis uit over deze onderwerpen meestal minder meekrijgt. Wij hebben daarom VMBO en MBO 

scholieren als doelgroep aan de doelstellingen en activiteiten toegevoegd. Niet alleen vanwege de 

hiervoor genoemde reden, maar ook omdat wij vanuit VMBO en MBO scholen en docenten de vraag 

kregen of wij ook voor hen projecten op het gebied van democratie, politiek en burgerschapvorming 

konden organiseren. 

Alle wezenlijke veranderingen in doelstellingen, doelgroep en organisatie van f6 kwamen afgelopen 

jaar terug in het tot nog toe grootste door f6 georganiseerde project: Political Catwalk. Jongeren 

ontwierpen in dit bijzondere cultuur-educatieve project mode voor politici, waarna de politici de 

creaties showden tijdens een eigen modeshow op de Catwalk van de Mercedes Benz FashionWeek 

Amsterdam. De deelnemende jongeren hadden via het project intensief contact met politici uit alle 

bestuurslagen en werkten nauw met hen samen tijdens het ontwerpen en maken van de mode. Zes 

ontwerpen zijn na het project in de maand september tentoongesteld in de entreehal van het gebouw 

van de Tweede Kamer.  

Ook het project Politieke Pleinkunst is een goed voorbeeld van een project waarin de uitgebreidere 

doelstellingen van f6 terugkwamen. In het kader van de viering van 200 jaar Staten-Generaal maakten 

tachtig VMBO scholieren uit Den Haag, onder vakkundige creatieve leiding, direct naast de gebouwen 

van de Eerste en Tweede Kamer graffiti kunstwerken over politiek en democratie. Tegen het einde van 

het evenement kwamen Tweede Kamerleden naar de kunstwerken kijken en gingen met de jongeren in 

gesprek over hun werk en hun ideeën over politiek en democratie. Naast deze grotere projecten heeft 

f6 afgelopen jaar verschillende eerder succesvol activiteiten en projecten gecontinueerd, zoals debatten 

en bezoeken aan het Europees Parlement in Straatsburg. 

Eind 2015 is mevrouw Kathlyn Haas, werkzaam bij Stichting Opvangcentra de Elandsstraat te 

Amsterdam, als extra lid tot het bestuur toegetreden. Het bestuur bestaat nu uit vijf leden. Ook de 

Raad van Advies van Stichting f6 is uitgebreid met een extra lid en bestaat nu uit drie leden.  
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Alle werkzaamheden van het bestuur en de Raad van Advies van f6 zijn op basis van vrijwillige inzet. 

De directeur-projectleider van f6 is hoofdverantwoordelijk voor ontwikkeling, opzet en uitvoering van 

projecten en bijbehorende fondsenwerving, publiciteit en verantwoording. De directeur-projectleider 

ontving hiervoor over 2015 een beperkte vergoeding. De stichting kent een gezonde financiële 

huishouding met klein batig saldo over het boekjaar 2015. 

Om aan de vraag naar grotere professionaliteit van de f6 organisatie te voldoen is afgelopen jaar met 

de Universiteit van Amsterdam een samenwerking opgestart. Vijf studenten van de studievereniging 

SEFA van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam gaan 

onderzoek doen naar hoe we aankomende jaren van Stichting f6 een nog solidere organisatie kunnen 

maken en hoe we nog effectiever kunnen zijn in het realiseren van onze doelstellingen. 

Wederom kijk ik met trots terug op een mooi en succesvol jaar, waarin we onze doelstellingen 

waarmaakten, onze doelgroep verbreed hebben en nog beter met politici samenwerkten. 

Ik wil ook dit jaar weer alle jongeren, vrijwilligers en andere betrokkenen bedanken voor hun inzet en 

tijd om de stichting en projecten van Stichting f6 mogelijk te maken. 

 

 

 

 

 

Rosalie Smit 

December 2015 
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1 Feiten en Cijfers 

In totaal hebben in 2015 honderdvijftig jongeren deelgenomen aan projecten en activiteiten van 

Stichting f6. Het aantal politici dat in 2015 deelnam aan projecten van f6 bedroeg zesentwintig.  

 

In 2015 zijn drie projecten succesvol opgezet en afgerond en is één workshop verzorgd. 

 

Een van de projecten betrof de uitgave van het Political Catwalk Magazine, in een oplage 500 stuks, 

over de resultaten en workshops van het Political Catwalk project. Het Political Catwalk Magazine is 

verspreid onder politici, scholen, jongerenorganisaties en bibliotheken.  

 

De Facebookpagina van Stichting f6 heeft eind 2015 220 likes met pieken oplopend tot 20.000 view. 

De website www.fzes.nl had een gemiddeld dagelijks bezoek van 400 bezoekers (uniek 100). 

 

Het bestuur van Stichting f6 is in 2015 vier bij elkaar gekomen en heeft één keer overleg gehad met de 

Raad van Advies van Stichting f6.  

 

Stichting f6 draaide in 2014 volledig op vrijwilligers. In 2015 is de overstap gemaakt om de 

projectleider van f6 als zzp’er voor projecten in te huren. Naast opzet en uitvoering van projecten 

behoren het beheer van de f6 organisatie, het organiseren van bestuursvergaderingen, onderhoud en 

beheer van de f6 website e.d. tot zijn takenpakket. Naast de betaalde projectleider heeft Stichting f6 in 

2015 drie externe projectmedewerkers ingehuurd voor verschillende projecten van f6. Daarnaast 

waren in 2015 drieëntwintig vrijwilligers actief voor f6, waarvan één structureel. 

 

In 2015 is door Stichting f6 bij veertien fondsen voor € 100.000,- aan financiering voor projecten 

aangevraagd. Zeven aanvragen zijn toegekend voor een bedrag van € 22.500,-. Daarnaast zijn voor 

jongerenbezoeken aanvragen bij het Europees Parlement ingediend en bij stadsdeel Amsterdam-West 

voor het project Political Catwalk. Beide aanvragen werden volledig gehonoreerd. Opdrachten hebben 

€ 2.000 aan inkomsten opgeleverd (voor het project Politieke Pleinkunst). 

  

Stichting f6 had in 2015 € 29.624,- aan geldelijke inkomsten. Dit is verdeeld in: 75% fondsinkomsten, 

17% subsidies en 8% aan inkomsten uit opdrachten en overige eigen inkomsten. Van de € 29.624 aan 

geldelijke inkomsten is 100% uitgegeven aan projecten.  

 

Er waren over 2015 twee bijzondere baten: een eigen bijdrage in natura van Stichting f6 van € 7.629,- 

en een batig saldo aan btw afdrachten en teruggaven van € 2.423,-. Het exploitatieresultaat van f6 na 

bijzondere baten bedroeg € 355,11. Ultimo 2015 heeft Stichting f6 een positief eigen vermogen van  

€ 572,26. 

 

2  Projecten in 2015 

2.1  Certificaat Track The Talent 

Vier februari 2015 was Stichting f6 in het Tropenmuseum in Amsterdam om 6 jongeren een certificaat 

uit te reiken omdat ze met Stichting f6 en Track The Talent in 2014 op bezoek waren bij de gemeente 

Amsterdam. 
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Ze gingen daar in gesprek met gemeenteraadslid Mascha ten Bruggencate (D66), die de jongeren 

vertelde over haar raadslidmaatschap, en er werd een raadsvergadering bezocht. Vervolgens gingen ze 

naar de dienst DMO om met ambtenaren te praten over het werken bij en voor de gemeente 

Amsterdam. 

 

2.2  #f6Jongeren-PS-debat (voorheen Wat?! Met mij in debat!) 

Stichting f6 organiseerde voorgaande jaren al verschillende debatten in samenwerking met ProDemos, 

Huis voor democratie en rechtsstaat in Den Haag. Op 4 maart 2015 organiseerde f6 in samenwerking 

met ProDemos in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen opnieuw een jongerendebat. 

 

Bij het debat waren 31 jongeren aanwezig, 8 kandidaat PS-leden en verschillende politieke partijen 

namen hun campagneteam mee. Er waren 9 jongeren uit Den Haag, 9 uit Rotterdam, 4 uit Amsterdam, 

4 uit Utrecht en 5 jongeren uit Groningen. De volgende politiek partijen deden mee aan het debat: 

VVD, SP, CDA, GroenLinks, PvdA en D66. Andere partijen waren uitgenodigd maar kwamen niet 

(PVV en de Libertarische partij). Er waren ook diverse vertegenwoordigers, begeleiders en 

coördinators van jongerenpartijen aanwezig. Tot slot waren er ambtenaren van de provincie Zuid-

Holland om bij aanvang van de debattraining een korte uitleg te geven over taken en 

verantwoordelijkheden van de provincie. Zij deelden ook informatiemateriaal aan de jongeren uit. 

 

De doelstelling om minimaal 7.500 jongeren te bereiken en te informeren over het debat en over 

Stichting f6 is meer dan gelukt. Via social media, de website van Stichting f6, deelnemende politieke 

partijen en de provincie Zuid-Holland konden we een groot bereik genereren van bijna 9.300 

personen. Ook hebben veel politici via Twitter hun collega’s laten weten dat zij het debat erg geslaagd 

vonden. 

 

2.3  Political Catwalk 

De hoofddoelstelling van Stichting f6 met het project Political Catwalk was tweeledig. Enerzijds wilde 

Stichting f6 via inzet van kunst & cultuur en specifiek mode & fashion Amsterdamse jongeren op een 

andere manier naar politiek en democratie laten kijken en met politici kennis laten maken. 

 

Daarnaast wilde Stichting f6 Amsterdamse jongeren het ambacht van kledingontwerper / maker laten 

ervaren en vaardigheden op dit gebied (tekenen, stof kiezen, snijden, knippen, plooien, meten e.d.) 

bijbrengen. Deze vaardigheden komen zowel van pas in hun privéleven, als bij vervolgopleidingen, 

potentiële werkgevers en in hun professionele loopbaan. De doelstellingen zijn gerealiseerd door 

Amsterdamse jongeren onder begeleiding van fashion professionals mode voor politici te laten 

ontwerpen en te laten maken. De politici showden de creaties op de catwalk van de 23e editie van de 

Mercedes Benz Amsterdam FashionWeek (MBAFW), zomer 2015. 

 

In totaal hebben gedurende de periode 8 mei t/m 11 juli 2015 23 Amsterdamse jongeren en 10 politici 

uit alle bestuurslagen meegedaan aan het project Political Catwalk. De jongeren waren afkomstig van 

jongerenorganisaties IJdockzz en Combiwel en sommige jongeren hadden een zogenaamde kwetsbare 

achtergrond (zwerfjongeren). Politici kwamen vanuit de PvdA, D66, CDA, GL, SP en de VVD. 

 

Vijftien jongeren hebben daadwerkelijk kleding ontworpen en gemaakt voor de politici en 10 politici 

hebben mode geshowd tijdens de MBAFW. De kledingstukken zijn geshowd tijdens een middag-
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modeshow van de MBAFW, op zondag 12 juli 2015. Bij elkaar zijn er 20 kledingstukken ontworpen 

en gemaakt tijdens 9 workshops en 8 ‘Open atelier’ dagen. 

 

Drie kwetsbare jongeren verzorgden het pauze-onderdeel van de fashionshow in de vorm van een rap 

over politiek. Daarnaast waren 19 vrijwilligers actief voor het project.   

 

De fashionshow werd bezocht door 500 toeschouwers, waarvan 35 betalend. De meeste daarvan 

jongeren. 

 

Zes grote landelijke mediapartijen gaven soms zelfs meerdere keren ruim aandacht aan het Political 

Catwalk project, namelijk AT5, FunX radio, Radio 4, Het Parool, de Volkskrant en Metro. Daarnaast 

besteedde een groot aantal nationale en zelfs internationale modeblogs aandacht aan de fashionshow.  

 

Politici, bezoekers, geïnteresseerden en betrokkenen hebben hun Twitter, Instagram en Facebook 

account veelvuldig ingezet om ruchtbaarheid te geven aan het project, de ontwerpers en de modeshow 

zelf. De eigen Facebook-pagina van het project werd 300 keer geliked. Van het Political Catwalk 

Magazine, met alle ins en outs van de modeshow en het project werden 500 exemplaren gedrukt. 

Daarvan zijn er tijdens het Political Catwalk event 100 verspreid onder deelnemers, bezoekers van de 

fashionshow en relaties. 

 

Het totale mediabereik van het project bedroeg naar schatting 2 miljoen personen.   

 

De totale uitgaven voor het project Political Catwalk bedroegen € 31.000,-, waarvan € 5.000,- gedekt 

door subsidies, € 7.000,- door eigen inkomsten (sponsoring, kaartverkoop, merchandise, giften, et 

cetera) en € 18.000,- uit bijdragen van fondsen. 

 

Naast de Catwalk show kreeg f6 de mogelijkheid om 6 ontwerpen tentoon te stellen in het Tweede 

Kamergebouw. Gedurende de maand september werden de ontwerpen op paspoppen bij de 

publieksingang van de Tweede Kamer tentoongesteld. Daar trokken ze veel aandacht van zowel 

bezoekers, als Kamerleden en medewerkers. Ook was er een zuil met gratis  Political Catwalk 

Magazines. Daarvan zijn er 200 stuks door bezoekers meegenomen. 
 

2.4  Political Catwalk Rap (Vingers in de Pap) 

Oorspronkelijk was het idee om als pauzeonderdeel bij de Political Catwalk modeshow (zie hiervoor) 

een dansonderdeel in te lassen waarbij een aantal jongeren onder leiding van een choreograaf een dans 

zouden opvoeren op basis van hun ideeën over politiek en democratie. Door omstandigheden kon dit 

idee niet verder uitgewerkt worden. Een alternatief werd gevonden in de politieke rap ‘Vingers in de 

Pap’. Deze rap was in 2014 onder begeleiding van f6 door 3 jongeren gemaakt in het kader van de 

gemeenteraadsverkiezingen 2014. Voor de Political Catwalk modeshow werd de rap in een passend 

choreografisch jasje gegoten, met bij de modeshow passende showelementen. De rap werd met veel 

succes tijdens de Political Catwalk modeshow door de 3 jongeren als pauzeonderdeel uitgevoerd. 

 

2.5  Politieke Pleinkunst 

Doelstelling van het project Politieke Pleinkunst was om Haagse Scholieren bewust(er) te maken van 

de rol en het belang van politiek en democratie. Dit zou worden bereikt door VMBO scholieren hun 
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ideeën over politiek en democratie te laten verbeelden in graffiti op Het Plein, naast het gebouw van 

de Tweede Kamer. Vervolgens zouden ze naar aanleiding van de graffiti kunstwerken met politici in 

gesprek te gaan.  

 

Drie Haagse schoolklassen, van twee scholen, met in totaal 80 leerlingen zijn begin september 2015 

elk twee keer bezocht door de projectcoördinator van Stichting f6 en artistiek projectleider Micha de 

Bie. Onder hun leiding, ondersteund door docenten van het Heldring VMBO en Scholengroep Den 

Haag Zuidwest, is gepraat over politiek en democratie. De leerlingen gingen hierna in groepjes van 2 

of 3 aan de slag om hun ideeën over politiek en democratie uit te werken in tekeningen.  

 

Op woensdag 16 september werden de tekening door de leerlingen omgezet in graffiti kunstwerken op 

Het Plein in De Haag, direct naast het gebouw van de Tweede Kamer. Dit gebeurde op een carré van 

vier grote stellages op Het Plein, waarop aan alle drie de kanten grote graffiti tekenpanelen waren 

gemonteerd. Naast de artistiek projectleider begeleidden die dag vier freelance kunstenaars de 

jongeren bij het omzetten van hun tekeningen in graffiti. Elke kunstenaar had een stellage en enkele 

groepen jongeren onder zijn hoede. 

 

Tegen het einde van het ‘evenement’ kwamen Tweede Kamerleden op uitnodiging van Stichting f6 

naar de graffiti kunstwerken kijken en gingen met de jongeren in gesprek over hun kunstwerken en 

ideeën over politiek en democratie. Ook ander publiek op Het Plein kwam naar de kunstwerken 

kijken. 

 

2.6  Talentenbeurs 

Stichting f6 was op 10 december 2015 op de Talentenbeurs in Amsterdam om daar kennis te maken 

met jongeren die zich willen inzetten voor de stichting. Er zijn een aantal interessante contacten gelegd 

met jongeren en jongerenorganisaties. Stichting f6 kon daar middels een stand aan jongeren uitleggen 

wat zij deed en vragen van jongeren beantwoorden. Ook konden we zo jongeren en volwassenen 

vragen om vrijwilliger te worden bij een van onze projecten. 

 

2.7  Geloof in eigen Kunnen 

Geloof in Eigen was een zogenaamde Call uit 2015 van het Skanfonds (inmiddels Kansfonds), 

waarmee het Skanfonds partijen uitnodigde om met initiatieven en programma’s te komen die het 

geloof in eigen kunnen van dak- en thuisloze jongeren zouden kunnen versterken. Zelfvertrouwen, 

levensvaardigheden, erbij horen en het hebben van iemand die er voor je is, zijn zaken die vooral bij 

dak- en thuisloze onvoldoende ontwikkeld zijn of zelfs ontbreken, terwijl juist deze factoren van 

cruciaal belang zijn om te kunnen slagen in het leven.  

 

In 2015 heeft f6 de eerste stappen ondernomen om een bredere coalitie te vormen en samen met hen 

een programmavoorstel in te dienen voor deze Call van het Skanfonds. O.a. zijn gesprekken gevoerd 

met Humanitas en het Nederlandse Rode Kruis voor samenwerking en is een projectvoorstel voor een 

meerjarig programma voorbereid. Op basis hiervan is een vooraanvraag bij het Skanfonds ingediend. 

Door de omvang van het project en de beperkte capaciteit van f6 bleek het echter niet haalbaar om op 

de gestelde termijn een voldragen programmavoorstel in te dienen.    
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3 Programma  

3.1 StemApp 

Naar aanleiding van de Europese Verkiezingen 2014 en diverse projecten die wij daaromheen 

organiseerden, kregen wij de van jongeren vraag: “waarom is er geen stemwijzer speciaal voor 

jongeren?”. Op basis hiervan zijn wij met jongeren gaan brainstormen om te kijken wat zij interessant 

vinden. Ook hebben we aan politici en leerkrachten gevraagd wat zij een handige app vonden om met 

jongeren over politiek te praten, bijvoorbeeld in het kader van maatschappijleer of het schoolvak 

burgerschap. Uitkomst van de brainstormsessies en het onderzoek is de StemApp geworden. Een app 

waarmee jongeren en politici antwoord op dezelfde vragen/stellingen geven en op basis van 

overeenkomst in meningen aan elkaar gekoppeld worden. 

 

Nadat eind 2014 de StemApp door het ontwerpbureau Resoluut visueel en qua structuur ontworpen 

was, is eind 2015 contact gezocht met de Hogeschool Leiden om de StemApp technisch te realiseren. 

Hier zal in 2016 actie op worden ondernomen. 

 

3.2  Bezoek jongerenorganisaties 

In 2015 is f6 weer periodiek bij jongerenopvangcentra op bezoek geweest. Zo gingen we om de twee 

maanden langs bij opvangcentrum de Elandstraat in Amsterdam en bij opvangcentrum De Achterban 

in Den Haag. Ook gingen we op bezoek bij HVO Querido en jongerenorganisatie B-Challenged.  

 

4 Workshop 

4.1 Ontwerp je eigen logo 

Samen met een jongerendeskundige van jongerenopvang De Elandsstraat in Amsterdam organiseerden 

we een pilot workshop ‘Ontwerp je eigen logo’. Vier dak- en thuisloze jongeren deden, vanuit 

opvanglocatie de Elandsstraat, aan de workshop mee om hun eigen idealen en ideeën in een logo vorm 

te geven. Het project was maatschappelijk ingegeven, er hoefde niet per se iets politieks uit te komen. 

Tevens was het een experiment om te kijken hoe het loopt als met ervaringsdeskundige jongeren als 

workshopleider wordt gewerkt. Dit bleek een redelijke werkvorm, omdat de jongeren goed overweg 

konden met de workshopleider, anderzijds was dit een eenmalige exercitie omdat de workshopleider 

aangaf zich op andere zaken toe te leggen. Toch willen we kijken of deze manier van werken, met 

ervaringsdeskundigen als workshopleider, een vervolg kan hebben. 

 

5 Communicatie 

5.1 Website f6 

In 2015 heeft de f6 website een kleine cosmetische opfrisoperatie ondergaan. Inhoudelijk en technisch 

is er ten opzichte van 2014 niet veel veranderd. De huidige opzet van de website faciliteerde ook in 

2015 in voldoende mate dat (nieuwe) projecten prominent, helder en goed toegankelijk op de website 

in de spotlights konden worden gezet. De f6 website had gemiddeld 400 bezoekers per dag, voor een 

totaal van 330.000 bezoekers. Dit hoge aantal was vooral te danken aan het succesvolle project 

Political Catwalk. Het aantal unieke bezoekers aan de website was 35.000 (100 per dag). 
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5.2 Social Media: Facebook en Twitter 

Eind 2015 had de Facebookpagina van f6 220 likes. Dat is een stijging met 60 ten opzichte van eind 

2014. De Facebookpagina is vooral bedoeld als communicatiemedium met en voor jongeren. Met 

name foto’s worden op Facebook geliked en getagged, wat soms leidt tot pieken van 20.000 bezoekers 

per dag.  

 

Voor het project Politieke Pleinkunst is een aparte Facebookpagina opgezet om te kijken of dit aan de 

communicatie met de doelgroep bij kon dragen. De pagina heeft in totaal 31 likes opgeleverd en via 

(gekochte) reclame maar liefst 20.000 bereikte personen. Toch is onze conclusie dat het werken met 

een aparte Facebookpagina enkel maar nuttig is bij terugkerende projecten. 

 

6 Organisatie 

6.1 Bestuur en Directie 

In 2015 is het f6 bestuur uitgebreid met één lid, namelijk mevrouw Kathlyn Haas. Mevrouw Haas 

werkt als pedagoog bij de maatschappelijke opvangorganisatie Stichting Opvangcentra de Elandsstraat 

te Amsterdam en vervult de functie van algemeen bestuurslid. Naast mevrouw Haas bestond het 

bestuur van f6 in 2015 uit de volgende leden: mevrouw Rosalie Smit (voorzitter), zelfstandig trainer-

adviseur strategieontwikkeling; de heer Joris Methorst (secretaris), docent en HRM onderzoeker aan 

de Hogeschool van Amsterdam en daarnaast freelance HRD-adviseur; Gertjan Tommel 

(penningmeester), eigenaar van arbeidsverhoudingen adviesbureau g-kr8 en adviseur 

arbeidsverhoudingen; Nico Janssen (algemeen bestuurslid), programmamanager en zelfstandig 

adviseur op het gebied van innovatie, strategie en burgerparticipatie. Bestuursleden zijn voor een 

termijn van 4 jaar benoemd.   

 

In 2015 is het bestuur 4 keer bij elkaar gekomen, waarvan 3 bestuursvergaderingen en 1 visie en 

strategiebepalingssessie. Naast onderwerpen die horen bij de reguliere taken en werkzaamheden van 

het bestuur is in 2015 speciale aandacht besteed aan de positionering, strategie en interne (financiële) 

organisatie van f6.  

 

In de eerste helft van 2015 was nog sprake dat de directeur een vrijwilligersvergoeding kreeg, in de 

tweede helft van het jaar is bij het project Politieke Pleinkunst met overeenkomst van opdracht 

gewertkt. 

 

6.2 Raad van Advies 

Naast dr. Chris Aalberts en Laura Henneke is de Raad van Advies in 2015 uitgebreid met Jan-Willem 

van Prooijen. Dr Van Prooijen is Universitair Hoofddocent Sociale Psychologie aan de Vrije 

Universiteit Amsterdam.  

 

Over 2015 werd nog te weinig ‘gebruik’ gemaakt wordt van de kwaliteiten van de Raad van Advies 

als geheel. Wel werden leden van de Raad van Advies in 2015 in individueel verband geraadpleegd 

met betrekking tot projecten en de algemene doelstellingen van Stichting f6. 
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6.3 Vrijwilligers 

Net als veel andere ideële verenigingen en stichtingen is Stichting f6 in belangrijke mate afhankelijk 

van de inzet en het werk van vrijwilligers. Voor de projecten Political Catwalk (19), Politieke 

Pleinkunst (3) en het Jongerendebat (1) zijn vrijwilligers geworven. Verschillende vrijwilligers kregen 

hiervoor een vrijwilligersvergoeding, mede afhankelijk van het niveau en de duur van hun inzet. In 

totaal waren afgelopen jaar 23 vrijwilligers actief voor Stichting f6. De meeste van hen zijn geworven 

via de Vrijwilligers Centrale Amsterdam. Ook via de eigen kanalen van f6 zijn vrijwilligers gevonden 

en gebonden. Op één na ging het bij de vrijwilligers om kortstondige ‘werk’ verbanden, gericht op 

inzet bij projecten van f6.  

  

6.4 Governance Code Cultuur 

In 2014 heeft de Belastingdienst Stichting f6 de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

toegekend. Dit houdt in dat schenkingen aan f6 door donateurs belastingtechnisch gunstig kunnen 

worden gedaan. Een van de voorwaarden waaraan f6 moet voldoen om als ANBI te kwalificeren is dat 

Stichting f6 de Governance Code Cultuur onderschrijft en hanteert. De Governance Code Cultuur 

verplicht f6 om transparant te opereren en te communiceren. Dit betekent bijvoorbeeld dat we (tijdig) 

een jaaroverzicht en goedgekeurd financieel jaarverslag op onze website dienen te plaatsten. Dit is in 

2015 gebeurt.  

 

Een ander uitvloeisel van het hanteren van de Governance Code Cultuur is het opstellen van een 

bestuursreglement, waarin de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur en de 

directie van f6 zijn beschreven, hun wijze van functioneren, hun relatie en hoe transparantie bij 

Stichting f6 door bestuur en directie in de praktijk wordt georganiseerd en waargemaakt. In 2015 is het 

bestuur van Stichting f6 begonnen met het opstellen van een bestuursreglement. De bedoeling is om 

dit bestuursreglement in 2016 definitief te hebben en als leidraad voor het functioneren van bestuur en 

directie van f6 te gaan hanteren. 
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7 Jaarrekening  

7.1  Winst- en Verliesrekening Stichting f6 

Van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 

Baten     

Fondsen 

 

 € 22.250,00  

Subsidies 

 

 € 5.000,00  

Opdrachten 

 

 € 2.000,00  

Publieksinkomsten 

 

 € 330,19  

Onkostenvergoeding betaald door derden  

 

 € 44,00  

Totaal baten   € 29.624,19   

   Lasten     

   Uitgaven doelstellingen     

Wat?! Met mij in debat! PS 

 

 € 2.003,70  

Political Catwalk 

 

 € 31.159,17  

Rap Political Catwalk  

 

 € 84,09  

Politieke Pleinkunst 

 

 € 4.890,00  

Ontwerp je eigen Logo 

 

 € 29,80  

Geloof in Eigen Kunnen 

 

 € 30,68  

StemApp   € 110,22  

Totaal uitgaven doelstellingen    € 38.307,66 

   Uitgaven overhead     

Kantoorkosten 

 

 € 525,94  

Vrijwilligersvergoeding directeur 

 

 € 125,60  

Reiskosten 

 

 € 140,00  

Promotiekosten 

 

 € 45,00  

Representatiekosten   € 176,88  

Totaal uitgaven overhead    € 1.013,42  

   Totaal lasten    € 39.321,08  

   Exploitatieresultaat voor bijzondere baten    € -9.696,89  

   Bijzondere baten     

Tijdsinvestering Stichting f6 in natura (gewaardeerd tegen 30,52 p/u)  € 7.629,00  

Saldo omzetbelasting (btw) 

 

 € 2.423,00  

Totaal bijzondere baten    € 10.052,00  

   Exploitatieresultaat    € 355,11  
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7.2 Toelichting Winst- en Verliesrekening 

In 2015 is door Stichting f6 bij veertien fondsen voor een bedrag van € 100.000,- aan financiering 

voor projecten van f6 aangevraagd. Zeven aanvragen zijn toegekend voor een bedrag van € 22.500,- 

(22,5%). Voor jongerenbezoeken is bij het Europees Parlement subsidie aangevraagd en bij stadsdeel 

Amsterdam-West subsidie voor het project Political Catwalk. Beide aanvragen waren succesvol. Aan 

opdrachten is € 2.000 aan inkomsten gegenereerd voor het project Politieke Pleinkunst, met als 

opdrachtgever de Tweede Kamer. 

 

De projectleider-directeur van f6 was origineel voor een bedrag van € 7.000 in de begroting voor het 

project Political Catwalk opgenomen. Door het negatieve resultaat op dit project is besloten niet tot 

uitbetaling van dit bedrag aan de projectleider over te gaan en € 7.000 als tijdsinvestering in natura van 

Stichting f6 op het project te boeken. Om dezelfde reden is € 629,00 als tijdsinvestering in natura van 

Stichting f6 op het project Politieke Pleinkunst geboekt. In totaal heeft Stichting f6 hiermee voor een 

bedrag van € 7.629,00 aan ureninzet in natura aan projecten van f6 geleverd, gewaardeerd tegen een 

bedrag van € 30,52 per uur.  

 

Stichting f6 had in 2015 € 29.624,- aan inkomsten. Dit is verdeeld in: 75% fondsinkomsten, 17% 

subsidies en 8% aan inkomsten uit opdrachten en overige eigen inkomsten. Van de € 29.624 aan 

monetaire inkomsten is 100% uitgegeven aan projecten.  

 

Er waren over 2015 twee bijzondere baten: een eigen bijdrage in natura van Stichting f6 van € 7.629,- 

en een batig saldo aan btw afdrachten en teruggaven van € 2.423,-. Het exploitatieresultaat van f6 na 

bijzondere baten bedroeg € 355,11. Ultimo 2015 heeft Stichting f6 een positief eigen vermogen van  

€ 572,26. 

 

De leden van het bestuur en de Raad van Advies van Stichting f6 hebben voor hun werk binnen 

Stichting f6 geen vacatiegelden noch onkostenvergoedingen ontvangen. 

 

7.3 Balans Stichting f6  

Ultimo balans 31-12-2014 

     Activa     
 

Passiva     

Kas €  0,00  Reserves f6 € 217,15 

Banksaldo €   217,15  Schulden € 0,00 

Totaal  €   217,15   
 

Totaal  € 217,15 

       

Ultimo balans 31-12-2015 

     Activa     
 

Passiva     

Kas € 0,00 
 

Reserves f6 €   572,26  

Banksaldo €  572,26   Schulden € 0,00 

Totaal  € 572,26  
 

Totaal  €   572,26  

 



  

13 
 

8 Conclusie: Wat kan er beter? 

Een aantal zaken bij Stichting f6 kan beter en/of verdient meer aandacht, zoals de bedrijfsvoering en 

de strategie voor de langere termijn. Om deze zaken beter te organiseren en naar een hoger niveau te 

brengen is eind 2015 contact gelegd met de Universiteit van Amsterdam (UvA), specifiek met 

studievereniging Sefa. Sefa is de studievereniging van de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de 

UvA. Sefa doet onderzoek voor organisaties en stichtingen en geeft op basis van een specifieke 

vraagstelling verbeteradviezen. Stichting f6 heeft Sefa gevraagd onderzoek te doen naar aard, 

doelstellingen en effectiviteit van de stichting en op basis hiervan met verbetervoorstellen te komen. In 

2016 zal Sefa dit onderzoek uitvoeren. 

 

Een ander belangrijk attentiepunt is het (eigen) verdienvermogen van Stichting f6 en de honorering 

van de directeur-projectleider. Over 2015 heeft de directeur-projectleider grote inzet gepleegd m.b.t. 

ontwikkeling en (succesvolle) uitvoering van projecten en de interne organisatie van f6. Hiervoor was 

voor hem een redelijk honorarium begroot. Door tekorten op projecten en onvoldoende dekking van 

de kosten voor interne organisatie is het echter slechts zeer beperkt mogelijk geweest tot 

daadwerkelijke uitbetaling over te gaan. Gevolg is dat de projectleider het grootste deel van zijn tijd 

om niet voor Stichting f6 heeft gewerkt. Het bestuur heeft hierover aan de bel getrokken en wil dit 

naar de toekomst toe voorkomen.  

 

Tot slot de tenaamstelling: f6 (fzes). Deze tenaamstelling lijkt in de praktijk niet tot veel problemen te 

leiden, hooguit schrijven sommigen f6 met een hoofdletter. Het feit dat de domeinnaam www.f6.nl al 

bezet was dwong ons indertijd om de domeinnaam www.fzes.nl te kiezen. Vanuit het bestuur is 

geopperd om www.stichtingf6.nl als alternatieve domeinnaam te reserveren. Voordat we dat doen is 

het zinvol om de voordelen hiervan tegen de nadelen af te wegen. 

 

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn voor akkoord bevonden door het bestuur van Stichting f6. 

  

 

Voor akkoord namens het bestuur: 

 

 

Rosalie Smit      Gertjan Tommel 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter Stichting f6     Penningmeester Stichting f6 

http://www.f6.nl/
http://www.fzes.nl/
http://www.stichtingf6.nl/

