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1. Inleiding

Maatschappelijke
ontwikkelingen

Het Platform Studiekringen50plus gunt ouderen de
voordelen en het plezier van deelname aan een
lokale studiekring50plus: een groter sociaal netwerk,
betekenisvolle contacten met anderen, inzetten van
hun kennis en talenten, samen leren, op de hoogte
blijven van maatschappelijke ontwikkelingen,
gezelligheid en het actief houden van de geest.
Doel van het Platform Studiekringen50plus is het
vergroten van de bekendheid van
studiekringen50plus, groei van het aantal
studiekringen, het zorg dragen van de identiteit en de
kwaliteit van de studiekringen, alsmede het
bevorderen van de onderlinge band van plaatselijke
studiekringen.
Het Platform bereikt dit doel door:
a. Het verspreiden en geven van informatie over
de studiekringen;
b. Het opzetten en ondersteunen van nieuwe
studiekringen;
c. Het aanbieden van trainingen voor
begeleiders van studiekringen;
d. Het delen van ervaringen en ontwikkelingen
en mogelijkheden van bestaande
studiekringleden onder andere door het
houden van de jaarlijkse Ontmoetingsdag
voor de deelnemers aan de plaatselijke
studiekringen.
Studiekringen50plus als activiteit van en voor
ouderen is één van de antwoorden van onze
maatschappelijke opgaven – voorkomen van
eenzaamheid – en sluit aan bij de opdracht van
maatschappelijke organisaties die gericht zijn op:
1. Mentaal actief blijven: studiekring50plus
houdt de geest actief en helpt om het
geheugen op peil te houden. Een actieve,
gezonde leefstijl geeft een betere
uitgangspositie als er ‘ongemakken’ op
iemands levenspad komen.
2. Mee blijven tellen en mee blijven doen.
Studiekringen50plus spelen in op de behoefte
van mensen aan positieve, gezellige,
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Volgens de World Health
Organisation (2002) wordt de
vergrijzing de belangrijkste
demografische verschuiving in
de 21ste eeuw. Er zijn steeds
meer ouderen en steeds meer
mensen worden oud; de
zogenaamde dubbele
vergrijzing. In Nederland
verdubbelt het aantal personen
van 65 jaar en ouder de
komende dertig jaar tot
ongeveer vier miljoen inwoners,
ofwel een kwart van de
bevolking (van Campen, 2008).
Uit onderzoek van het SCP(2013)
blijkt dat de groep kwetsbare
ouderen van 65 jaar en ouder in
Nederland de komende jaren
sterk toeneemt van 750.000 tot 1
miljoen in 2025. Zij lopen extra
risico op gezondheidsproblemen
en vereenzamen sneller.
Eenzaamheid is een van de
grootste maatschappelijke
problemen de komende jaren,
ingezet door de toename van
het aantal alleenstaanden en
het aantal echtscheidingen bij 50
plussers. (CBS, 2017; Latten, 2017).
Bovendien heeft een kwart van
de opkomende nieuwe
generatie 50plussers geen
kinderen (en dus op termijn geen
mantelzorgers). Bij alleenstaande
ouderen ontstaat een groot
gevoel van eenzaamheid.

Een groot sociaal risicogroep
vormen de mannen van 50 jaar
en ouder die alleenstaand zijn en
een onzekere baan hebben
(uitzendkrachten).

betekenisvolle contacten met anderen, inzetten van talenten, actief leven, blijven
leren en op de hoogte blijven van maatschappelijke ontwikkelingen.
3. Het versterken van de weerbaarheid, zelfredzaamheid en eigen regie van ouderen.
4. Het sociaal actief blijven van ouderen en het voorkomen van eenzaamheid:
studiekringen50plus is een structurele activiteit die in een groep plaats vindt.

2. Ontstaansgeschiedenis
Het landelijk Platform Studiekringen50plus bestaat sinds 2017 en is voortgekomen uit het
Gelders Platform studiekringen van en voor ouderen. Dit Platform is op gericht in 1990. Het
Gelders Platform heeft in de 26 jaar van haar bestaan, vele studiekringen met name in
Gelderland opgericht.
Studiekringen zijn ontstaan in de zeventiger jaren in Denemarken. Het oorspronkelijke idee van
de Studiekring is in Nederland in 1984 overgenomen en gestart in Gelderland. Het Platform
Gelderse Studiekringen is in 1990 opgericht vanwege de behoefte aan ondersteuning en aan
continuïteit, evenals de behoefte aan onderling contact, uitwisseling van ervaringen en training
van begeleiders. Het Gelders Platform heeft mede bijgedragen aan het succes van de
studiekringen: tot 2017 waren in totaal 35 Studiekringen van en voor ouderen actief in
Gelderland en enkele in Overijssel en Utrecht.
Vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw, is het Platform Studiekringen50plus ondersteund door
enkele maatschappelijke kennisorganisaties: Bureau Volwasseneducatie Gelderland (tot 1996),
Spectrum (kennisorganisatie van het sociale domein) vanaf 1996 en Rijnbrink vanaf 2013, de
ondersteuningsorganisatie van de bibliotheeksector, vanuit het belang van Leven lang leren en
persoonlijke ontwikkeling. De provincie Gelderland heeft het Platform financieel ondersteund tot
2015.
In 2016 heeft het Platform Studiekringen50plus financiële ondersteuning aangevraagd bij het
FondsNustOhra voor een meerjarig project (2017-2018) gericht op de verbreding, evaluatie en
verspreiding van ‘Studiekringen’ onder kwetsbare ouderen (Programma Meer Veerkracht, Langer
Thuis ). Deze aanvraag is gehonoreerd en het project is inmiddels afgerond. In 2018 heeft het
Platform financiële ondersteuning aangevraagd bij het OranjeFonds. Ook deze aanvraag is
gehonoreerd en loopt van 2018 tot en met 2020 afhankelijk van de jaarlijks behaalde
tussenresultaten.
Het Platform heeft met deze ondersteuning een stevige basis gelegd voor het functioneren van
het landelijk Platform Studiekringen50plus om haar doelstellingen te kunnen realiseren. Dit is
alleen mogelijk geweest dankzij de enorme inzet van enthousiaste studiekringdeelnemers en de
financiële ondersteuning van FondsNutsOhra, het OranjeFonds en de inhoudelijk ondersteuning
van de kennisorganisaties Spectrum en Rijnbrink. De projectleiding is in handen van
ADKuijpersAdvies.
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3. Termijn beleidsplan
De termijn van het Beleidsplan betreft het jaar 2019 en 2020. Dit sluit aan bij de afspraken
die het Platform heeft gemaakt met het OranjeFonds vanuit het project ‘Versterking en
verspreiding van Studiekringen in Nederland’. Dit project loopt voorlopig door tot 1
februari 2020.

De komende twee jaar 2019-2020 stelt het Platform zich de volgende doelen en legt de
focus op de volgende activiteiten:
Doelstelling 1: Minimaal tien nieuwe Studiekringen50plus opstarten en ondersteunen bij
de opstart;
Doelstelling 2: Vergroten bekendheid Studiekringen50plus;
Doelstelling 3: Versterken van een community van studiekringleden;
Doelstelling 4: Zorgen voor een deskundig en toekomstgericht Platform.

Het Platform Studiekringen50plus bestaat uit meerdere actieve vrijwilligers. Dit zijn bevlogen
deelnemers van studiekringen in hun eigen woonplaats die zó enthousiast zijn over de
werkwijze van studiekringen, dat zij zich willen inzetten voor het realiseren van de
doelstellingen van het Platform. Het Platform wordt ondersteund, in partnerschap, door
Rijnbrink, Spectrum en ADKuijpersAdvies.

4. Doelstelling
Doelstelling studiekringen
Doel van een studiekring is het actief houden van de geest doordat deelnemers samen met
anderen zich verdiepen in nieuwe kennis, deze te delen en uit te wisselen. Met als
uiteindelijke doel dat deelnemers een bredere blik ervaren en zich ‘geestelijk rijker’ en
‘sociaal verbonden’ voelen.
De studiekringen spelen in op de behoefte van mensen aan positieve, diverse, betekenisvolle
contacten met anderen, inzetten van talenten, actief leven, blijven leren, en op de hoogte
willen blijven van maatschappelijke ontwikkelingen. Mensen willen het gevoel hebben dat ze
nog meetellen en onderdeel zijn van de samenleving.
Deelnemers ervaren een positieve invloed op hun cognitieve en sociale gezondheid (mentaal
en sociaal welbevinden), voelen zich maatschappelijk verbonden en met elkaar (sociaal
vangnet), mondiger en meer betrokken bij de samenleving. Daarmee draagt
Studiekringen50Plus bij aan het verhogen van de maatschappelijke participatie en het
vergroten van de zelfredzaamheid van deelnemers.
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De kracht van de Studiekringen50plus is de combinatie van gezelligheid, ontmoeting, samen
leren, saamhorigheid en het actief houden van de geest. Dat gunnen we meer ouderen. Het
Platform wil met deelname aan een studiekring, meer ouderen laten profiteren van een
groter sociaal netwerk en wil eenzaamheid onder ouderen voorkomen. Bovendien zorgt een
studiekring voor de preventieve werking die uit gaat van het gezond houden van de geest.

Doelstelling Platform studiekringen50plus
Doelstelling van het Platform Studiekringen50plus is1:
a. Het ontwikkelen en ondersteunen van plaatselijke studiekringen, het zorgdragen van
de identiteit van studiekringen, alsmede het bevorderen van de onderlinge band van
plaatselijke studiekringen;
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

5. Strategie
Bovenstaande statutaire doelstelling hebben we vertaald naar de belangrijkste taken van het
Platform:
1. Vergroten van de naamsbekendheid van de studiekringen (via persberichten, sociale
media, inspelen op nieuwsberichten, persberichten aan organisaties
(welzijn,bibliotheken, dorpshuizen);
2. Ondersteuning bij het opstarten van een nieuwe studiekring (training, handleiding en
pr-materialen beschikbaar stellen, houden van presentaties, begeleiding van eerste
drie bijeenkomsten van plaatselijke studiekringen);

1

Artikel 2 van de statuten
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3. Contact en verbinding met en stimuleren van onderlinge kennisdeling met
bestaande studiekringen en de organisaties waaronder een studiekring valt
(bibliotheek, welzijn-/zorgorganisatie) ten behoeve van het behoud van de kwaliteit
en het succesvol functioneren van de studiekringen;
4. Vraagbaak en achtervang voor vragen (ondersteuning bij (conflict) situaties,
problemen in de bestaande kring, vragen bij werving, PR, nieuwe onderwerpen,
inspiratie, organisatie, etc);
5. Oog hebben voor en inspelen op relevante maatschappelijke ontwikkelingen ten
behoeve van de eigen achterban (signaleren);
6. Zorgen voor de verdere professionalisering en een toekomstgericht landelijk
Platform.

6. Terugblik 2017-2018
Het Platform heeft in de periode 2016-2018 met financiële steun van FondsNutsOhra het
volgende bereikt:
1. Landelijke bekendheid van de studiekringen50plus is vergroot.
Het Platform heeft een grote stap gezet om de studiekringen landelijk bekend te maken.
Inmiddels weten alle bibliotheken in Nederland van het bestaan van de studiekringen50plus.
Alle provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) van bibliotheken in het land zijn benaderd
en hebben een presentatie over de studiekringen50plus gehad. Enkele POI’s voelen zich nu
ook partner van de studiekringen.
Alle welzijnorganisaties in Gelderland en over 100
welzijnorganisaties in Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en
Overijssel zijn aangeschreven met informatie over de
studiekringen50plus.
Het Platform is actief op social media (Twitter). Naast de
websites van Rijnbrink en Spectrum, staat een link naar vele
andere landelijke en lokale organisaties, waaronder
(CoalitieErbij, KBO Gelderland, MAX Vandaag, Biebtobieb,
InnovatieBieb, Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant,
IkWoonLeefZorg van de Rabobank).
2. We hebben ruim 670 senioren persoonlijk bereikt via de
lokale informatiebijeenkomsten.
Circa 300 senioren hebben zich aangemeld om deel te nemen aan een lokale studiekring.
Nog meer senioren hebben kunnen lezen over de studiekringen via de publicatie in Zin, de
Socrateslezing van Hedy D’Ancona in het tijdschrift Human, lokale persberichten,
informatiebijeenkomsten en gehoord via de uitzending Omroep MAX-TV en Radio 5 in
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oktober 2017.
Vele reacties met vragen over de studiekringen heeft het Platform ontvangen van ouderen
over het hele land die belangstelling hebben voor deelname of opzetten van een studiekring
naar aanleiding van de twee Omroep MAX uitzendingen op 23 november (Radio 5) en op 27
november 2017 (TV). Al deze reacties zijn beantwoord en verbonden met bestaande
studiekringen, bibliotheken en/of cultuurhuizen.
3. 36 nieuwe studiekringen zijn gestart en het aantal is nog steeds groeiende.
Het Platform heeft in de periode 2017-2018 36 nieuwe studiekringen gestart, verspreid over
het hele land (Overijssel, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Zuid- en Noord-Holland). Dit aantal
is nog steeds groeiende. Het aantal studiekringen staat eind december 2018 op 70.
Senioren met een fysieke beperking zijn nadrukkelijk uitgenodigd om met een studiekring
mee te doen. Want een beperking hoeft geen beperking te zijn om mee te doen.
De succesvolle train -de -begeleider programma is ontwikkeld en is zeven keer uitgevoerd.
Aan de train-de-trainer programma hebben inmiddels 55 personen, medewerkers van
bibliotheken, welzijninstellingen en cultuurhuizen deelgenomen. Zij zijn opgeleid om
studiekringen op hun eigen locatie of gemeente op te starten.
Een trainerspool van 7 enthousiaste en ervaren studiekringleden zijn aan de slag om andere
studiekringen te helpen opstarten.
Met het PlatformPost informeren we de studiekringen50plus over de activiteiten van het
Platform Studiekringen50plus en wisselen kennis en ervaringen uit. Er zijn 180 abonnees op
het PlatformPost.
4. Het landelijk Platform Studiekring50plus is opgezet.
Het Gelders Platform is omgevormd naar een landelijk Platform. De randvoorwaarden zijn
geregeld om nieuwe studiekringen in het land te helpen opzetten en om landelijk te
functioneren. Vanuit het Platform zijn werkgroepen actief die al veel kringen hebben
opgezet en nog steeds kringen opzetten in het hele land.
Communicatiemiddelen
Een informatieve en toegankelijke website (www.studiekringen50plus.nl) is gerealiseerd
waarop alles over de studiekringen te vinden is, zowel voor senioren als voor
beroepskrachten: ervaringen en persoonlijke verhalen, informatie over het opstarten van
een studiekring, Youtube-filmpjes, PR-materiaal, trainingen, etc. De website is inmiddels
geüpdate naar de laatste Wordpress versie en beter beveiligd.
Aantrekkelijke PR-materiaal voor het Platform en voor de studiekringen: website, goed
bruikbare flyers, posters, visitekaartjes, banners en twee PR-filmpjes.
Met een eigen centrale mailadres kunnen vragen over en belangstelling voor de
studiekringen nu snel worden beantwoord. Er zijn sinds de start van de projectperiode 347
8

mails binnengekomen waarvan bijna de helft (47%) belangstelling heeft voor de
studiekringen (particulier of professional).
Succesvolle studiekringen
Een digitaal evaluatieformulier is ontwikkeld om inzicht te krijgen in de kwaliteit, wensen en
behoeften van bestaande studiekringen. Daarnaast zorgen we voor persoonlijk contact met
de bestaande studiekringen.
Toekomstgericht landelijk Platform
Met de opstart van een landelijk Platform is tevens gewerkt aan een nieuwe
organisatiestructuur die beter aansluit op de landelijke taak. Helaas hebben zowel de
voorzitter als de secretaris afscheid van het Platform genomen waardoor twee functies van
het bestuur vacant zijn. In de volgende beleidsperiode hebben we expliciet aandacht voor de
verbinding van het Platform met de bestaande studiekringen, de positie van het Platform en
de mogelijkheden voor strategische samenwerking voor een toekomstgerichte organisatie.

7. Samenvatting
Het Platform heeft een aantal enerverende jaren achter de rug waar met een grote groep
vrijwilligers hard is gewerkt. De financiële ondersteuning van FondsNutsOhra en het
OranjeFonds heeft het Platform een grote impuls gegeven en dat heeft geleidt tot een grote
vlucht van het aantal lokale studiekringen. Er is veel bereikt waar we echt trots op zijn. Grote
stappen zijn gemaakt van een provinciale naar een landelijk Platform. Het enthousiasme
voor studiekringen50plus is groot.
Binnen het project hebben we zoveel mogelijk de kennis van senioren zelf ingezet voor de
planvorming, voorbereiding, organisatie en uitvoering van het project. Dit is uitzonderlijk
goed gegaan en iedereen is hier heel tevreden over. De kwaliteit is goed, wordt continu
samen aan gewerkt en ook de beleving en de betrokkenheid die daardoor ontstaat is goed.
Maar het fundament is nog een beetje wankel.
De transformatie naar een landelijk Platform, het aantreden (en vroegtijdig vertrek) van
nieuwe bestuursleden, de overgang van de ‘oude’ garde naar een nieuw bestuur, de taken
en competenties van het Platform en bestuursleden, de veranderende relatie met
(strategische) partners, gaat niet vlekkeloos en is onderschat. Dit proces en de rol,
bestaansrecht en positie van het Platform en de partners vraagt meer aandacht.
De studiekringen50plus, als een activiteit die positief bijdraagt aan de cognitieve
ontwikkeling van senioren, past in de missie en werkwijze van de bibliotheeksector. De
kennisorganisatie Rijnbrink en de Koninklijke Bibliotheek zijn betrokken ambassadeurs van
de studiekringen50plus geworden. De bibliotheeksector heeft de studiekringen50plus
omarmt en helpt deze verspreiden door de rest van het land. De samenwerking van de
afgelopen jaren begint uit te groeien naar een strategische samenwerking. De vraag van het
Platform en de bibliotheeksector (Rijnbrink) is hoe deze samenwerking verder vorm en
inhoud krijgt.
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Bovendien is een terugkerende vraag: wat is onze meerwaarde voor bestaande
studiekringen, wat kunnen we voor de studiekringleden in het land betekenen en hoe
houden we contact met hen?

8. Activiteiten van het Platform 2019-2020
Voor de komende twee jaar hebben we de onderstaande vier concrete resultaten
geformuleerd om onze ambitie te realiseren:
1. Elk jaar (2019, 2020) initiëren en starten we minimaal 10 nieuwe Studiekringen verspreid
over het land;
2. De naamsbekendheid van de Studiekringen onder ouderen van 50 jaar en ouder en
onder maatschappelijke organisaties (bibliotheken, welzijnsorganisaties,
zorgaanbieders), cliënt- en ouderenondersteuners, lokale overheid (gemeenten, sociale
wijkteams) en bij ouderen zelf (ouderenbonden, media) vergroten;
3. Het verstevigen van de band met de bestaande studiekringen en het bouwen aan een
community van Studiekringen waar mensen zich thuis voelen en het gevoel hebben erbij
te horen;
4. Het verstevigen en zorgen voor een structureel duurzaam landelijk Platform. We willen
komen tot een deskundig en daadkrachtig opererend landelijk Platform om
studiekringen effectief te ondersteunen en om bij te dragen aan de continuïteit,
professionaliteit en de verspreiding van studiekringen.
De volgende activiteiten worden in de beleidsperiode 2019-2020 uitgevoerd.
1. Opstarten nieuwe studiekringen
 De werkgroep begeleiders organiseren (2) trainingen voor initiatiefnemers en





belangstellenden, geven presentaties bij informatiebijeenkomsten en ondersteunen en
begeleiden startende studiekringen.
Met minimaal één interne training voor de begeleiders van het Platform wil het Platform
een meer professionele, uniforme werkwijze ontwikkelen voor het starten van nieuwe
Studiekringen.
De Handreiking voor het opstarten van studiekringen en de trainersmap worden begin 2019
geactualiseerd en ter beschikking gesteld aan startende studiekringen.

2. Vergroten naamsbekendheid van de studiekringen


Het Platform is actief op social media en voert een actief PR-beleid uit op basis van haar
communicatieplan-2019. Hierin wordt opgenomen wanneer en hoe we de
kennismakingsbijeenkomst voor belangstellenden, ouderen en beroepskrachten over de
Studiekringen gaan organiseren.

3. Bouwen aan een community



Een werkgroep ‘community’ wordt opgericht met de opdracht om de binding van het
Platform met de bestaande studiekringen te versterken.
Het Platform organiseert twee keer per jaar trainingen/kennisdagen/terugkomdagen voor
regionale coördinatoren, gespreksleiders en begeleiders van Studiekringen. Deze
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bijeenkomst is gericht op deskundigheidsbevordering, vergroten professionaliteit en
kwaliteit van kringen maar blijven evenwel gezellig, actief en interactief van aard.

4. Werken aan een duurzaam landelijk Platform (continuïteit, professionaliteit en de
verspreiding van studiekringen).
Er gaan veel zaken goed, maar zijn er ook punten waarop we onszelf willen verbeteren.







Het Platform gaat aan de slag met het vorm geven van een toekomstgerichte organisatie
(inclusief taken, bevoegdheden, gewenste competenties van het bestuur, strategische
samenwerkingspartners). We werken concreet toe naar een toekomstgerichte organisatie.
We gaan onderzoeken wat nodig is om aangesloten te worden bij de ANBI en CBF keurmerk
voor goede doelen. Dit maakt financiële schenkingen, donateurschap en zelfs nalatenschap
mogelijk. Indien het voor het Platform studiekringen50plus mogelijk en relevant is, zullen we
onze organisatie daarop toerusten.
Het Platform werkt toe naar het indienen van onze interventie voor de Erkenning Goed
Beschreven van MoVisie.
We passen de website indien nodig aan om onderlinge uitwisseling verder mogelijk maken.
Dit willen we doen door een deel van de website toegankelijk te maken alleen voor
kringleden.

9. Organisatie
Rechtsvorm:
Ontstaan:

Stichting
Het Gelders Platform Studiekringen van en voor ouderen is
opgericht op 14 december 1999. In 2016 is het Gelders
Platform omgevormd naar een landelijk Platform. In 2016
zijn de statuten aangepast.

KvK nummer:
ANBI-status:
CBF keurmerk:
E-mailadres:
Postadres:
Bestuursleden:
- Voorzitter
- Secretaris
- Penningmeester
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Aanvraag loopt
Aanvraag loopt
info@studiekringen50plus.nl
p/a Zeelandsingel 40, 6845 BH, ARNHEM
Dhr A. Coster (tijdelijk)
Vacature
Dhr. R. Mooij

Bestuur

Het Platform bestaat uit een Platform en een dagelijks bestuur.
Het aantal actieve vrijwilligers in het Platform is 12.
Het bestuur wordt gevormd door:
Voorzitter: Dhr. A. Coster (tijdelijk)
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Secretaris: Vacature
Penningmeester: Dhr. R. Mooij

Overige bestuursleden:
Mw. E. Roodzant
Mw. E. Derks
Dhr. J. Doedens
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen voor hun inzet een kleine
onkostenvergoeding.

11. Vrijwilligers
Het Platform maakt gebruik van vrijwilligers en heeft geen werknemers in dienst. Het
Platform werkt samen met Rijnbrink en Spectrum. Deze organisaties ondersteunen het
Platform met inhoudelijke expertise door drie adviseurs die betaald worden vanuit hun
organisaties (Spectrum, Rijnbrink, ADKuijperAdvies).

12. Financiën
In 2016 heeft het Platform Studiekringen50plus samen met Rijnbrink en Spectrum financiële
ondersteuning aangevraagd bij het FondsNustOhra voor een meerjarig project (2017-2018)
gericht op de verbreding, evaluatie en verspreiding van ‘Studiekringen’ onder kwetsbare
ouderen (Programma Meer Veerkracht, Langer Thuis ).
In 2018 heeft het Platform samen met Rijnbrink en Spectrum financiële ondersteuning
aangevraagd bij het OranjeFonds. Deze aanvraag loopt van 2018 tot en met 2020 afhankelijk
van de jaarlijks behaalde tussenresultaten. Beide aanvragen zijn gehonoreerd.
De penvoerderschap en financiële verantwoording van beide toekenningen loopt via de
organisatie Rijnbrink.

13. Het werven van gelden
Het Platform heeft geen leden of donateurs. Er wordt dus geen ledenbijdrage of
abonnementsysteem gehanteerd. Startende organisaties betalen een éénmalig bedrag van
€500 (ex BTW) om één of meerdere Studiekringen in hun werkgebied op te starten. Het
Platform is verder afhankelijk van de inzet van haar vrijwilligers en van externe financiële
ondersteuning via fondsen en capaciteit/inzet van ondersteuningsorganisaties Rijnbrink en
Spectrum.
In 2019 wil het Platform het financieel mogelijk en aantrekkelijk maken voor donateurs om
donaties te kunnen doen aan het Platform. Daarom zal het Platform in 2019 zich aanmelden
voor een ANBI-status.
Om de doelstellingen van het Platform te kunnen realiseren is respectievelijk in 2019 en
2020, €62.755 en €60.375 begroot. Het OranjeFonds heeft toegezegd 50% te kunnen
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cofinanciering op basis van cofinanciering van het Platform en haar drie partners (Spectrum,
Rijnbrink, ADKuijperAdvies).
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