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Woord van de voorzitter  

Het succes van de Political Catwalk 2015 heeft f6 flink in de schijnwerpers gezet. Steeds meer organi-
saties, jongeren en politici weten ons te vinden. De strategie van f6 is simpel: via cultuur jongeren en 
politici met elkaar in contact brengen en jongeren via cultuur-educatieve projecten bewustmaken van 
politiek en democratie en hun (mogelijke) rol daarin. Cultuur biedt daarbij een toegankelijke ‘taal' 
waarin jongeren en politici elkaar laagdrempelig en gelijkwaardig kunnen ontmoeten en onderwerpen 
als democratie, politiek en burgerschap op een aansprekende manier in een nieuwe context geplaatst 
kunnen worden. Specifieke doelgroepen daarbij zijn jongeren op het VMBO en MBO. 
 
De activiteiten en projectenportfolio van f6 hangen in sterke mate af van de inzet en kunde van directeur 
Peter Paul Kleinlooh. Helaas was hij door persoonlijke omstandigheden een deel van 2016 uit de roula-
tie. Hierdoor hebben een aantal van de geplande activiteiten van f6 niet door kunnen gaan. Ondanks 
deze beperking heeft f6, mede ook dankzij de inzet van vrijwilligers, in 2016 weer verschillende mooie, 
succesvolle projecten gerealiseerd. Te noemen zijn de StemApp pilot, een excursie naar Straatsburg en 
twee nieuwe projecten in het kader van het Oekraïne-referendum.  
 
Daarnaast heeft Stichting f6 een grote stap gezet in verdere professionalisering van de organisatie. Vijf 
studenten van de Sefa Social Consulting Group, van de studievereniging SEFA van de Faculteit Econo-
mie & Bedrijfskunde van de UvA hebben de stichting doorgelicht en aanbevelingen gedaan voor verdere 
ontwikkeling. Een belangrijk uitgangspunt hierbij was om omstandigheden te scheppen en een strategie 
te ontwikkelen waarbij Stichting f6 als volwaardige organisatie op eigen benen kan staan. Hierdoor kan 
meer continuïteit in de werkzaamheden en het aanbod van f6 worden gecreëerd. 
 
De voorbereiding van activiteiten en programma’s van f6 voor komende jaren heeft in 2016 ook de 
nodige aandacht gekregen. Met de maart 2017 gehouden Tweede Kamerverkiezingen en gemeente-
raadsverkiezingen van 2018 en verkiezingen voor het Europees Parlement in 2019 op stapel, zijn er 
extra kansen om projecten en activiteiten van f6 te koppelen aan de actualiteit. Mede om die reden heeft 
f6 vanaf medio 2016 als partner van Kern van de Zaak opgetreden om de door Kern van de Zaak ont-
wikkelde Verkiezingsshow, met als specifieke doelgroep MBO-studenten, mogelijk te maken. De leer-
zame samenwerking heeft o.a. geresulteerd in een mediageniek debat dat Kern van de Zaak afgelopen 
februari voor MBO het Arcus College uit Heerlen organiseerde. Twee kandidaat-Kamerleden, van 
GroenLinks en het CDA, namen aan dit debat deel. 
 
Tijdens de aanloop naar het april 2016 gehouden Oekraïne-referendum waren we actief met de projecten 
‘Lunchen met Politici’ en 'Er valt wat te kiezen!'. Volgens diverse media was laatste project een van de 
weinige écht inhoudelijke, neutrale projecten tijdens de campagneperiode. We zien dit als een compli-
ment voor het werk van Stichting f6. 
 
Ik wens u veel plezier en inspiratie toe tijdens het lezen van dit jaarverslag. 

 
Rosalie Smit,  
September 2017 
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1 Feiten en Cijfers 

In totaal hebben in 2016 232 jongeren deelgenomen aan projecten en activiteiten van Stichting f6. Het 
aantal politici dat in 2016 deelnam aan projecten van f6 bedroeg 34.  
 
In 2016 zijn door f6 5 projecten succesvol opgezet en afgerond, is 1 workshop verzorgd, zijn 3 jonge-
renorganisaties bezocht en is 1 uitgebreide pilot uitgevoerd met de StemApp. 
 
De Facebookpagina van Stichting f6 had eind 2016 320 likes. Daarnaast haalden sommige berichten 
een bereik met pieken oplopend tot 30.000 views, zoals bij het project ‘Er valt wat te Kiezen!’  
 
De f6 website (www.fzes.nl) had gemiddeld 500 hits per dag, met een totaal van 210.000 hits over 2016. 
Het aantal unieke bezoekers in 2016 was 30.000, dat is gemiddeld ruim 80 per dag. 
 
Het bestuur van Stichting f6 is in 2016 1 maal bij elkaar gekomen, op 21 september 2016. 
  
In 2016 heeft Stichting f6 bij 1 fonds € 50.000,- aangevraagd. Deze aanvraag is niet toegekend. Daar-
naast zijn er 2 succesvolle projectsubsidies aangevraagd, voor een totaalbedrag van € 12.802, voor de 
projecten ‘Er valt wat te Kiezen!’ en ‘Straatsburg 2016’. F6 heeft 1 opdracht uitgevoerd (‘Lunchen met 
Politici’), voor een bedrag van € 2.100. Tot slot hebben we de toezegging van fondsen voor hun finan-
ciële bijdrage aan de Political Catwalk 2016 kunnen verlengen naar 2017. 
  
Stichting f6 had in 2015 € 18.698 aan financiële inkomsten, verdeeld over 68% subsidies, 11% inkom-
sten uit opdrachten en 19% aan bijdragen van fondsen voor al in 2015 uitgevoerde projecten. 98% Van 
de inkomsten van f6 zijn in 2016 uitgegeven aan projecten (100% van de ontvangen subsidies en fond-
sen). De gemiddelde kosten per bereikte jongere lagen in 2016 op € 79.   
 
Het exploitatieresultaat van f6 over 2016 bedroeg € 19,50. Ultimo 2016 heeft Stichting f6 een balansto-
taal van € 591,76 en positief eigen vermogen van € 591,76. 
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2  Projecten in 2016 

2.1  Bezoek gemeenteraadsleden aan dak- en thuisloze jongeren 
Op 11 maart 2016 gingen drie gemeenteraadsleden van de Amsterdamse gemeenteraad op bezoek bij 
jongerenopvang De Elandsstraat in de Elandsstraat te Amsterdam.1 Simion Blom (GL), Meltem Kaya 
(D66) en Nelly Duijndam (SP) namen met 20 dak- en thuisloze jongeren deel aan het ontbijt en gingen 
met aanwezige jongeren in gesprek. Daarna kregen de gemeenteraadsleden een rondleiding en spraken 
met een medewerker van De Elandsstraat over een nieuwe pilot van de gezamenlijke jongerenopvang 
organisaties in Amsterdam. 
 
De jongeren vonden het leuk en interessant om met de politici in gesprek te gaan en de politici gaven 
aan het als een zeer bijzondere en waardvolle bijeenkomst te hebben ervaren.   
  
2.2 Lunchen met Politici 
Stichting f6 organiseerde woensdag 30 maart 2016 in samenwerking met DisGover2 het project ‘Jonge-
ren Lunchen met Politici’ in het Humanity House (Huis voor de Menselijkheid)3 in Den Haag. Tijdens 
een lunch gingen 20 VMBO-scholieren van het Wateringse Veld College, een Scholengroep uit Den 
Haag Zuid-West, in debat met Tweede Kamerleden en Europarlementariërs over politiek, democratie 
en het Oekraïne-referendum.4 De lunch bestond uit vier gangen die elk een aspect van onze democratie 
vertegenwoordigden en bij een stelling hoorden waar de jongeren met de politici over in debat gingen. 
Zo debatteerden de jongeren (leeftijd 14 t/m 16 jaar) met de politici over de volgende onderwerpen: 

- Is een referendum een goed democratisch instrument? 
- Wat is de EU en wat voor land is de Oekraïne? 
- Is het associatieverdrag goed voor de Nederlandse en/of Europese economie? 
- Zou stemmen bij een referendum vanaf 16 jaar moeten kunnen? 
 
Deelnemende politici waren: Judith Sargentini (GroenLinks, Europees Parlement), Martijn van Helvert 
(CDA, Tweede Kamer), Tanja Jadnanansing (PvdA, Tweede Kamer) en Jasper van Dijk (SP, Tweede 
Kamer). 
 
Chris Aalberts, lid van de Raad van Advies van Stichting f6, was ook aanwezig en schreef een blog over 
de lunch op The Post Online.5 De bevindingen van Lunchen met politici werd door DisGover gebruikt 
als duiding voor een betere overheid in het online boek 10 Voor de Overheid.6  

																																																													
1 De Elandsstraat is één van de kleinste zelfstandige organisaties in Amsterdam die zich bezig houdt met het bieden van in-
tensieve 24 uurs zorg aan jongeren. 
2 DisGover is een adviesbureau dat werkt met trainees, op het gebied van overheidsmanagement. 
3 Het Humanity House is een museum annex debatcentrum in Den Haag dat bedoeld is om het menselijke verhaal achter 
rampen en conflicten in de wereld te belichten. 
4 Het Oekraïne-referendum betrof een landelijk raadgevend referendum over het wel of niet aangaan van een associatiever-
drag tussen de EU en de Oekraïne. Zes april 2016 kon door stemgerechtigde Nederlanders voor of tegen het aangaan van het 
associatieverdrag worden gestemd.  
5 Zie: http://politiek.tpo.nl/2016/04/03/bruslog-uitstekende-reality-check-vmbo-leerlingen-referendum/. 
6 Zie: https://disgover.nl/nieuws/10-voor-de-overheid/. 
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2.3 Er Valt Wat te Kiezen! 
In het kader van het Oekraïne-referendum, april 
2016 over het associatieverdrag tussen de Europese 
Unie en de Oekraïne, was er subsidie beschikbaar 
vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken om 
het publiek te informeren over het referendum. 
Stichting f6 vroeg succesvol subsidie aan voor het 
rap-project ‘Er Valt Wat te Kiezen!’. Dit project 
viel onder de subsidiecategorie ‘neutrale informa-
tievoorziening’ over het Oekraïne-referendum.  
 
Tijdens een brainstormsessie werd met acht genodigde jongeren van 23 tot 27 jaar gesproken over wat 
zij van het Oekraïne-referendum vonden. Wat wisten zij überhaupt van referenda? Met oa. de uitkom-
sten van de brainstorm gingen vier jongeren aan de slag om teksten te schrijven voor het rapnummer 
‘Er valt wat te Kiezen!’.  
 
Door professionele videoclipmakers werd een aansprekende videoclip van het rapnummer gemaakt en 
door Stichting f6 op haar YouTube kanaal gezet.7 Inmiddels is de videoclip bijna 1000 maal bekeken. 
De drie jongeren die rapten hebben het nummer tijdens debatten over het Oekraïne-referendum twee-
maal live ten gehore gebracht. Een van deze optredens werd live uitgezonden door BNR radio. 
 
Omdat de subsidieverlening over het informeren van het publiek over het Oekraïne-referendum na af-
loop van het referendum zeer kritisch in de landelijk pers kwam (“Is verstrekte subsidie wel eerlijk 
verkregen en goed besteed?”), is er uitgebreid onderzoek naar de verstrekte subsidies en aanvragers 
gedaan. Ook Stichting f6 is onderzocht en in de publiciteit gekomen, o.a. in de Telegraaf. Stichting f6 
bleek op juiste wijze de subsidie te hebben verkregen en te hebben besteed.  
 
2.4 Straatsburg 2016 
Op woensdag 26 oktober gingen 30 dak- en thuisloze jongeren uit vijf Nederlandse steden op bezoek 
bij Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66) in Straatsburg. Al eerder organiseerde Stichting f6 
voor de doelgroep dak- en thuisloze jongeren een reis naar Straatsburg met bezoek aan het Europees 

Parlement. Ditmaal was een nieuwe groep jonge-
ren aan de beurt. Het bezoek werd als tweedaagse 
reis georganiseerd omdat uit de eerdere excursie 
naar voren was gekomen dat Straatsburg te ver 
was om in één dag heen en terug te reizen en ook 
nog het Europees Parlement te bezoeken.  
 
Zowel de voorlichtingsbijeenkomst en rondlei-
ding door het Europees Parlement, als het gesprek 
met Gerben-Jan Gerbrandy (D66) verliepen erg 
goed.  

																																																													
7 Zie: https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=VOFrFZK_dKc. 
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Een belangrijk leerpunt van de excursie was dat de reistijd naar Straatsburg eigenlijk té lang is om een 
bezoek met deze doelgroep te organiseren. Zeker als het verkeer tegen zit. De jongeren zitten te lang in 
de bus en raken onrustig waardoor er problemen tijdens de reis (kunnen) ontstaan.  
 
In de toekomst lijkt het raadzamer om voor een bezoek aan het Europees Parlement niet naar Straats-
burg, maar naar Brussel te reizen. Of om als alternatief een breder opgezet meerdaags programma naar 
Straatsburg te organiseren, met Luxemburg als tussenstop en overnachtingsplaats. In Luxemburg kan 
bijvoorbeeld het EU Strafhof worden bezocht. 
 
2.5  Young Visitors Program (YVP) Europees Parlement 
In oktober 2016 kreeg Stichting f6 van de D66 EU-fractie de vraag voorgelegd of wij twee jongeren 
wilden selecteren om mee te doen aan het Young Visitors Programma, georganiseerd door de Europese 
ALDE-fractie (Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa). Het Young Visitors Programma 
is een geheel verzorgde studiereis voor scholieren naar het Europees Parlement in Brussel waarbij ze 
kennis maken met verschillende Europese instellingen. De reis is normaal gesproken alleen voor hoger 
opgeleide jongeren. D66 wilde echter graag ook een keer jongeren met een MBO-achtergrond in de 
gelegenheid stellen aan het Young Visitors programma deel te nemen. Het YVP vond plaats van 28 
november tot 2 december 2016 en had als thema 'Identity and diversity'. 
 
Uit ons MBO netwerk werden twee leerlingen van het ROC TOP Almere geselecteerd voor deelname 
aan het vijfdaagse YVP. Tijdens het programma spraken de leerlingen met Europarlementariërs, Euro-
commissarissen en andere high-profile politici over het thema Identity and diversity. Ze woonden een 
plenaire sessie bij van het Europarlement, hadden een ontmoeting met vertegenwoordigers van mensen-
rechtenorganisaties en journalisten, maakten een gezamenlijke opdracht en mochten een parlementair 
debat naspelen. Uiteraard was er genoeg tijd voor ontspanning, zoals een filmavond en een stadswan-
deling.  
 
Zowel de D66 EU-fractie, als ROC TOP en de twee MBO-studenten waren erg enthousiast over het 
programma. Eén van de studentes schreef op haar Facebookpagina een blog voor f6 een blog over de 
reis en haar ervaringen. 
 
2.6 Bezoek aan jongerenorganisaties 
In 2016 is Stichting f6 bij drie jongerenorganisaties op bezoek geweest. Meerdere keren werd een be-
zoek gebracht aan opvangcentrum de Elandstraat in Amsterdam en opvangcentrum De Achterban in 
Den Haag. Ook is f6 op bezoek geweest bij jongerenorganisatie B-Challenged in Amsterdam. 
 
2.7 Kern van de Zaak 
In 2016 kreeg Stichting f6 het verzoek van drie personen die regelmatig voor ProDemos8 werk(t)en om 
hen te helpen het initiatief ‘Kern van de Zaak’ op te zetten en als partner met juridische rechtspersoon-

																																																													
8 ProDemos is een door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgericht voorlichtingscentrum met 
als doel informatie te geven en voorlichting te verzorgen over burgerschap in inrichting van de rechtsstaat en democratie. 
Primaire doelgroep van ProDemos zijn leerlingen op het Atheneum en Gymnasium. De ondertitel van ProDemos is ‘Huis 
voor democratie en rechtsstaat’. 
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lijkheid richting fondsen en subsidiënten op te treden. Kern van de Zaak had een aansprekende debat-
vorm bedacht in de vorm van een verkiezingsshow, specifiek gericht op MBO-studenten. In de Verkie-
zingsshow werden twee Tweede Kamerleden geïnterviewd en gingen daarna met elkaar en de  MBO-
studenten in debat. 
 
Hoewel fondsaanvragen en onderhandelingen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties voor financiële ondersteuning mislukten, was de gemeente Heerlen bereid om februari 2017 
de Verkiezingsshow bij het Arcus College te financieren. Eerder was al een pilot gedraaid bij het Me-
diacollege Amsterdam9. De Verkiezingsshow in Heerlen bij het Arcus College, met livestream op 
YouTube, was een geslaagd evenement voor de deelnemende studenten en docenten. Het aantal live 
views van de show of delen van show lag rond de 150. 
 
2.8 Political Catwalk 2016 
Voor organisatie van een Political Catwalk editie 2016 zijn in dat jaar bij verschillende fondsen aanvra-
gen gedaan. Doordat onvoldoende aanvragen toegekend werden kon de Political Catwalk editie 2016 
geen doorgang vinden. Gelukkig hebben alle fondsen die voor de 2016 editie toegezegd hadden beloofd 
hun toegezegde bijdragen ook voor een editie in 2017 beschikbaar te stellen. 
	

3 Programma’s  

3.1 StemApp: Technische opzet en implementatie 
Nadat de StemApp in 2015 bedacht en vormgegeven was, kregen we begin 2016 de kans om de Stem-
App technisch te laten te ontwikkelen. We mochten hiervoor opdracht geven aan derdejaars studenten 
van de Hogeschool Leiden. Ongeveer 25 studenten van de studie Software Engineering gingen in drie 
groepen aan de slag om het beste technische ontwerp te maken. Één groep kreeg uiteindelijk de defini-
tieve opdracht en in diverse sessies werd de StemApp door hen technisch vormgegeven. Juli 2016 werd 
de StemApp technisch geïmplementeerd en konden we een eerste StemApp pilot opzetten. Software 
ontwikkelaar Illionix zijn wij zeer dankbaar voor de bemiddeling tussen f6 en de Hogeschool Leiden en 
voor het begeleiden van het proces.	 
 
3.2 StemApp: pilot 
Aan de eerste StemApp pilot deden uiteindelijk 127 leerlingen van twee VMBO 
scholen uit Den Haag en twee VMBO scholen uit Amsterdam mee. Daarnaast 
deden 11 Tweede Kamerleden en 17 gemeenteraadsleden uit Den Haag en Am-
sterdam mee. Elke maand kregen de leerlingen 15 stellingen voorgelegd die zij 
met ja of nee konden beantwoorden. In september en november 2016 gingen die 
over landelijke thema’s en gaven de Tweede Kamerleden hun antwoorden op de 
stellingen. In oktober en december 2016 gingen de stellingen over lokale onder-
werpen en konden leerlingen zien hoe hun antwoorden zich verhielden tot die 
van de deelnemende lokale gemeenteraadsleden. 
 
Onderdeel van de StemApp is dat een van de deelnemende politici op bezoek 
komt in de klas om met de leerlingen te discussiëren over zijn / haar antwoorden op de stellingen en de 

																																																													
9 Zie hier voor de registratie van de pilot: https://www.youtube.com/watch?v=gBbJwjdpPoM. 
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antwoorden van de klas. Op 14 december 2016 ging Fatima Faïd (Haagse Stadspartij) op bezoek bij 
leerlingen van het Heldring College in Den Haag. Het bezoek werd door Stichting f6 voorbereid en 
Fatima Faïd ging anderhalf uur in discussie met de leerlingen.  
 
Gemeenteraadslid Fatima Faïd, de docent Burgerschap en de leerlingen van het Heldring College heb-
ben het bezoek als erg informatief en succesvol ervaren. 
 

4 Workshop 

4.1 Presentatietechnieken 
Februari 2016 verzorgde Stichting f6 voor zes jongeren van het project EventHands van Cultureel leer-
werkbedrijf B-Challenged10 uit Amsterdam een workshop Presentatietechnieken. De workshop werd 
aan de jongeren gegeven als voorbereiding voor hun pitch bij een subsidieaanvraag voor een educatief 
feest. De jongeren hebben de subsidie uiteindelijk inderdaad toegekend gekregen11.  
 

5 Communicatie 

5.1 Website f6 
De opzet en vormgeving van de f6 website waren ook in 2016 voldoende om (nieuwe) projecten helder 
en toegankelijk te presenteren en toe te lichten. De f6 website had gemiddeld 500 hits per dag, met een 
totaal van 210.000 hits over 2016. Het aantal unieke bezoekers in 2016 was 30.000 (gemiddeld 80 per 
dag). 
  
5.2 Social Media 
Eind 2016 had de Facebookpagina van f6 320 likes. Dat is een stijging van 100 ten opzichte van eind 
2015. De Facebookpagina is vooral bedoeld als communicatiekanaal voor en door jongeren. Met name 
foto’s worden op Facebook geliked en getagged, wat soms leidt tot pieken in het bereik tot wel 30.000 
bezoekers voor een specifiek bericht. Dit gold bijvoorbeeld voor foto’s en de videoclip van het project 
‘Er valt wat te Kiezen!’.  
 
Voor de StemApp is in 2016 een aparte Facebookpagina en website opgezet om de resultaten van de 
pilot te kunnen verspreiden. 
 

6 Organisatie 

6.1 Bestuur 
Het bestuur van f6 is een bestuur op afstand. Het bestaat uit minstens drie leden en komt in principe 
driemaal per jaar bijeen om de directie van Stichting f6 op hoofdlijnen te adviseren, kennis te nemen en 
goedkeuring te verlenen aan financiële afspraken, contracten, het jaarplan, de jaarbegroting, jaarverslag 

																																																													
10 B-Challenged werkt met jongeren in de leeftijd vanaf 16 jaar. Het gaat voornamelijk om jongeren met een zorgachter-
grond, ontwikkelingsachterstand en/of verhoogd risico voor sociale uitsluiting en criminaliteit. 
11 De workshop was een tegenprestatie voor het feit dat jongeren van B-Challenged als leerwerk traject het project Politieke 
Pleinkunst van Stichting f6 in 2015 meehielpen organiseren. 
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en de jaarrekening. Het bestuur van f6 is verantwoordelijk voor de opgestelde financiële verslagen, alle 
voor f6 belangrijke beslissingen en de strategische documenten. 
 
In 2016 zijn er geen wisselingen binnen het bestuur van f6 geweest. Het bestuur bestond uit Rosalie 
Smit (voorzitter), Joris Methorst (secretaris), Gertjan Tommel (penningmeester), Nico Janssen (alge-
meen bestuurslid) en Kathlyn Haas (algemeen bestuurslid). Alle bestuursleden zijn voor een termijn van 
4 jaar benoemd.  
 
Vanwege privéomstandigheden bij de directeur van f6 heeft het bestuur van f6 in 2016 slechts één keer, 
september 2016, met de directie vergaderd. Wel hebben individuele bestuursleden gedurende het jaar 
regelmatig contact gehad met elkaar gehad en is er onderlinge afstemming binnen het bestuur geweest 
over projecten, activiteiten en uitgaven van f6. Over 2016 heeft het bestuur al haar activiteiten onbezol-
digd uitgevoerd. 
 
6.2 Directie 
De directie van f6 is verantwoordelijk voor de (dagelijkse) uitvoering van gedelegeerde taken, de leiding 
en coördinatie van projecten en reguliere activiteiten van f6. 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 het takenpakket van de uitvoerend directeur van Stichting f6.  
 
6.3 Raad van Advies 
Naast dr. Chris Aalberts, dr. Jan-Willem van Prooijen en Laura Henneke is de Raad van Advies in 2016 
uitgebreid met Marcel René Bamberg. Marcel René Bamberg studeerde Internationale Betrekkingen 
aan de Universiteit Utrecht en is van beroep dagvoorzitter, gespreksleider en trainer. Al vanaf het begin 
van het bestaan van f6 leidt hij vanuit ProDemos onze debatten en debattrainingen. De leden van de 
Raad van Advies kwamen in 2016 niet gezamenlijk bijeen. Wel werd met hen door de directie van f6 in 
individueel verband gesproken en werd hen op specifieke onderwerpen om advies gevraagd. 
 
6.4 Vrijwilligers - organisatieontwikkeling f6 
Stichting f6 is in belangrijke mate afhankelijk van de inzet en het werk van vrijwilligers. Voor de edu-
catieve reis naar het Europees Parlement in Straatsburg hebben zich in 2016 twee vrijwilligers voor f6 
ingezet. Beiden hebben hiervoor een vrijwilligersvergoeding gekregen. 
 
Om aan de vraag naar grotere professionaliteit van de f6 organisatie te voldoen, hebben vijf studenten 
van de Sefa Social Consulting Group (SSCG), van de studievereniging SEFA van de Faculteit Economie 
& Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam in 2016 op vrijwillige basis onderzoek gedaan naar 
hoe van Stichting f6 een nog solidere organisatie gemaakt kan worden en hoe f6 (nog) effectiever zijn 
doelstellingen kan realiseren. In afstemming met de directie en het bestuur van f6 is door de studenten 
van de Sefa Social Consulting Group een missie en visie voor f6 opgesteld, alsmede een projectenmatrix 
(meetlat) voor nieuwe en bestaande projecten. Met behulp van deze projectenmatrix kan snel inzicht 
worden verkregen in de (potentiële) waarde die nieuwe en bestaande projecten voor f6 hebben en beke-
ken worden hoe projecten in de meerjarenplanning en visie van f6 passen. 
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6.5 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 belastingtechnisch gunstig kunnen worden gedaan. Eén 
van de voorwaarden waaraan f6 moet voldoen om als ANBI te kwalificeren is dat Stichting f6 de Go-
vernance Code Cultuur onderschrijft en hanteert. De Governance Code Cultuur verplicht f6 om trans-
parant te opereren en te communiceren. Dit betekent bijvoorbeeld dat f6 (tijdig) een jaaroverzicht en 
goedgekeurd financieel jaarverslag op de website dient te plaatsten.  
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7 Jaarrekening 

7.1 Winst- en Verliesrekening 

Van 1 januari 2016 t/m 31 december 2016   

Inkomsten     
Fondsen (20% betaling Projecten 2015)  € 3.545,47 
Subsidies  € 12.797,78 
Opdrachten  € 2.325,00 
Onkostenvergoeding betaald door derden   € 29,80 
Totaal Inkomsten   € 18.698,05 
   
Uitgaven doelstellingen     
Er valt wat te kiezen!  € 7.588,71 
Lunchen met Politici  € 2.325,00 
Straatsburg 2016  € 5.209,07 
StemApp  € 8,94 
Geloof in Eigen Kunnen  € 56,00 
Projecten 2015  € 3.118,75 
Totaal uitgaven doelstellingen   € 18.306,47 
   
Uitgaven overhead     
Bank  € 127,50 
Hosting en domein  € 75,80 
Boekhouding  € 6,90 
Communicatie & Representatie  € 128,28 
Lidmaatschapsgelden  € 11,50 
Kantoorkosten  € 22,10 
Totaal Uitgaven overhead   € 372,08 
   
Totaal Uitgaven   € 18.678,55 
   
Exploitatieresultaat   € 19,50 
   
Saldo Rabobank Stichting f6 1-1-2016  € 572,26 
Saldo Rabobank Stichting f6 31-12-2016  € 591,76 
Inkomsten besteed aan doelstellingen  98% 
Ontvangen fondsbijdragen & subsidies besteed aan doelstellingen        100% 

 
 
7.2 Toelichting Winst- en Verliesrekening 
Stichting f6 had in 2016 € 18.698 aan inkomsten, verdeeld over € 3.545 fondsinkomsten (19%) over in 
2015 uitgevoerde projecten, € 12.798 subsidies (68%) en € 2.355 aan inkomsten uit opdrachten en ove-
rige bronnen (13%). Van de € 18.698 aan inkomsten is 98% uitgegeven aan projecten. 100% van de 
ontvangen subsidies en fondsen is aan projecten besteedt.  
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In 2016 is door Stichting f6 bij het Kansfonds € 50.000 financiering voor een groot meerjarig project 
(‘Geloof in Eigen kunnen’) aangevraagd. Onze aanvraag is niet gehonoreerd waardoor het project geen 
doorgang heeft kunnen vinden. 
 
Organisatie van de Political Catwalk 2016 editie bleek voor 2016 niet haalbaar en is naar 2017 doorge-
schoven (Political Catwalk 2017). Gelukkig zijn alle fondsen die toegezegd hadden een bijdrage te ge-
ven aan organisatie van de Political Catwalk 2016 bereid gebleken om hun toegezegde bijdrage door te 
schuiven naar de Political Catwalk 2017 editie.  
 
Stichting f6 heeft in 2016 voor verschillende projecten een aanzienlijk aantal eigen uren geïnvesteerd. 
Specifiek te noemen zijn de technische ontwikkeling en realisatie van de StemApp, de StemApp pilot 
en de projecten ‘Lunchen met politici’ en ‘Er valt wat te kiezen!’. Voor verschillende andere projecten 
kon de projectleider-directeur van f6 in 2016 wel als zzp’er uitbetaald worden.  
 
Het exploitatieresultaat van f6 over 2016 bedroeg € 19,50. Ultimo 2016 heeft Stichting f6 een positief 
eigen vermogen van € 591,76. 
 
De leden van het bestuur en de Raad van Advies van Stichting f6 hebben over 2016 voor hun werk-
zaamheden binnen Stichting f6 geen vacatiegelden of onkostenvergoedingen ontvangen. 
 
 
7.3 Balans Stichting f6 2016 

Balans per 31-12-2015    	 	
Activa      Passiva 		 	
   	 	 	 	
Banksaldo  € 572,26  Eigen Vermogen  € 572,26 
   	 	 	 	
Totaal    € 572,26  	 Totaal    € 572,26  
   	 	 	 	
   	 	 	 	
Balans per 31-12-2016  	 	 	 	
Activa      Passiva     
       
Banksaldo  € 591,76  Eigen Vermogen  € 591,76 
       
Totaal    € 591,76   Totaal    € 591,76  
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8 Vooruitblik 

Een aantal zaken bij Stichting f6 kan beter en/of verdient meer aandacht, zoals de bedrijfsvoering en de 
strategie van f6 voor de kortere en langere termijn.  
 
Verbeterpunten voor de keuze van projecten, positionering en strategie van f6 zijn in het adviesrapport 
opgenomen dat studenten van de Sefa Social Consulting Group (SSCG), onderdeel van studievereniging 
SEFA, zomer 2016 voor f6 opstelden. Verschillende van de adviezen zullen al in 2017 geïmplementeerd 
worden. Bijvoorbeeld het gebruik van een projectenmatrix voor het bepalen van belang en passendheid 
van nieuwe en bestaande projecten in het licht van de missie van f6. 
 
Aanvullend heeft het bestuur van f6 de directie van f6 verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken 
voor het aanstellen van een zakelijk medewerker (zakelijk leider) voor verdere professionalisering van 
de bedrijfsvoering van f6 en het mogelijk maken van verdere groei van f6. Daarnaast heeft het bestuur 
de directie van f6 gevraagd de boekhouding te professionaliseren. Bijvoorbeeld door het zoeken van een 
(gepensioneerde) administrateur die als (vrijwillig) boekhouder de boekhouding van f6 wil doen.  
 
Een ander belangrijk attentiepunt is het (eigen) verdienvermogen van Stichting f6. In 2016 is het niet 
gelukt om structurele financiering voor f6 te organiseren. Over 2016 is enkel financiering op projectba-
sis verkregen. Hierdoor was het net als eerdere jaren niet mogelijk om overheadkosten te dekken of 
eigen proefprojecten tegen betaling te initiëren. De technische realisatie en organisatie van de StemApp 
pilot is in 2016 bijvoorbeeld geheel onbezoldigd georganiseerd.	Een aan te stellen zakelijk medewerker 
zal daarom ook dienen te kijken naar de mogelijkheden voor f6 om extra (structurele) eigen inkomsten 
te verwerven. 
 
In 2016 is getracht een nieuwe editie van het project Political Catwalk te organiseren. Door in dit jaar-
verslag genoemde redenen is dat niet gelukt. Positief is wel dat f6 door de voorbereidende werkzaam-
heden voor de Political Catwalk 2016 editie de voorbereiding voor Political Catwalk 2017 grotendeels 
op orde heeft. 
 
Tot slot de tenaamstelling van f6. De tenaamstelling van f6 lijkt in de praktijk niet tot veel problemen 
te leiden, hooguit schrijven sommigen f6 met een hoofdletter. Eind 2016 is contact met het Sint Lucas 
College te Eindhoven gelegd voor een opdracht aan de MBO-studenten om de huisstijl van f6 te evalu-
eren en indien gewenst een geheel nieuwe huisstijl (look and feel) voor Stichting f6 te ontwerpen. 
 
Het jaarverslag en de jaarrekening zijn voor akkoord bevonden door het bestuur van Stichting f6. 
 
Akkoord namens het bestuur: 
 

 
Rosalie Smit      Gertjan Tommel 
Voorzitter Stichting f6     Penningmeester Stichting f6 


