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1. Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Serieus Langedijk. Met dit plan zetten we de koers uit voor de komende
jaren en willen wij belangstellenden laten zien wat onze ambities zijn en vanuit welke waarden we deze willen
realiseren.
Serieus Langedijk geeft al aan dat wij een stichting zijn gericht op Langedijk. Stichting Serieus Langedijk organiseert
één keer per jaar van 27 tot en met 31 december een radiomarathon, te volgen via internet, tv en radio. Tijdens
deze 5-daagse radiomarathon sporen wij kijkers en luisteraars aan het door ons gekozen goede doel van de
despretreffende editie te steunen. Steun kunnen zij bieden door via de website van Serieus Langedijk hun favoriete
platen aan te vragen voor een donatie waarvan het bedrag naar keuze is. Omdat Serieus Langedijk zich inzet voor
goede doelen die zich richten op de minderbedeelden in Langedijk bieden wij de mensen ook de mogelijkheid zich in
te zetten zonder direct geld te doneren. Via de website is het mogelijk een eigen inzamelingsactie aan te melden, dit
kan van statiegeldflessen verzamelen tot klusjes doen voor een kleine vergoeding of een creatieve actie als die van
Maud tijdens de eerste editie van Serieus Langedijk, zij bakte cupcakes en verkocht deze waarna de opbrengst aan
Serieus Langedijk gedoneerd werd.
Het toekomstig beleid geeft ook ruimte voor vernieuwingen en voor investeringen. Wij willen daarbij openstaan voor
bijvoorbeeld samenwerken met de basisscholen en relevante partijen om zo samen ons de actie en de verbinding
binnen het dorp nog meer groter te maken.
Duidelijk zal zijn dat keuzes die nu gemaakt en uitgewerkt zijn ook in de periode na 2022 zullen doorwerken in
ons beleid en in ons handelen. Samen werken we zo aan een actie die steeds meer zal gaan betekenen voor de
verschillende stichtingen binnen Langedijk en een steeds hechter dorp. Dit beleidsplan is daarom richtinggevend
voor het toekomstig handelen binnen Serieus Langedijk
Zuid-Scharwoude, september 2021
Bestuur Serieus Langedijk
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2. Missie, visie en waarden
2.1. Missie en visie
Serieus Langedijk zet zich middels een radiomarathon in voor lokale goede doelen die zich inzetten voor
minderbedeelden binnen Langedijk.
Naast geld inzamelen heerst er om armoede helaas nog steeds een taboe. Door dit onderwerp meer aan het licht te
brengen willen wij deze taboe doorbreken en zorgen dat mensen zich niet schamen om hulp te zoeken wanneer zij
om wat voor reden dan ook in een slechte financiële situatie terecht komen.
Ook vinden wij het als stichting belangrijk de Langedijker gemeenschap te verbinden en ze aan te sporen zich samen
door middel van donaties, inzamelingsacties, als vrijwilliger of op hun compleet eigen manier in te zetten voor de
goede doelen.

2.2. Waarden
Om de missie te realiseren is een zestal waarden geformuleerd. Deze waarden geven aan wie we zijn, hoe we door
anderen herkend willen worden en wat we belangrijk vinden. Vanuit onderstaande waarden willen we missie en visie
realiseren:



Kwaliteit:
het blijven ontwikkelen van ons vakmanschap en onze professionaliteit.



Ontwikkeling:
het benutten van talenten; we willen blijven leren en groeien.



Passie en plezier:
we zijn enthousiast, staan positief in het leven en ons werk.



Respect:
oog hebben voor verschillen, luisteren en elkaar helpen.



Ethiek:
verantwoordelijkheid: geven en nemen, het verschil willen maken, duurzaamheid.



Gemeenschap en samenwerking:
open staan voor anderen, voor elkaar zorgen, verbondenheid
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3. Doelstelling
Ons doel is het jaarlijks organiseren van een actie in de vorm van een radiomarathon, te volgen via internet, tv en
radio. Tijdens deze radiomarathon wordt geld ingezamald voor een dat jaar gekozen goede doel. Daarnaast is ons
doel de Langedijker gemeenschap meer te verbinden door de hele gemeenschap samen te laten werken aan een
succesvolle editie van Serieus Langedijk, bijvoorbeeld door middel van inzamelingsacties geïnitieerd door kijkers en
luisteraars zelf.

4. Strategie, doelgroep en regio
Het uiteindelijke doel is een grootschalige actie te voeren waarbij jaarlijks een groot bedrag op wordt gehaald voor
het goede doel. In de toekomst is het doel meerdere keren per jaar kleine Serieus Langedijk edities te houden
om bijvoorbeeld verenigingen te steunen. Vooralsnog houden wij ons binnen de gemeente Langedijk maar in te
toekomst zal dit uitbreiden tot in ieder geval de HAL-gemeenten (Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk).
De eisen aan de doelgroep-goede doelen zijn:
•

Goede doel moet binnen de gemeente Langedijk opereren.

•

Goede doel moet zich inzetten voor de minderbedeelden binnen in ieder geval gemeente Langedijk.

•

Goede doel moet beschikken over een ANBI-status.

•

Goede doel moet vooruitstrevend zijn.

•

Goede doel moet akkoord gaan met de algemene voorwaarden van Serieus Langedijk.

Doelgroep kijkers/luisteraars/donateurs:
De doelgroep kijkers/luisteraars/donateurs is een grote groep bestaande uit inwoners van de gemeente Langedijk
met de leeftijden tussen de 16 en 70 die samen met ons iets goed willen doen voor hun gemeente. Deze
leeftijdscategorie bestaat uit meerdere groepen, de reden dat de doelgroep toch zo breed is is omdat ook het doel
van Serieus Langedijk is deze groepen te verbinden.

Kijk voor meer informatie over de actie Serieus Langedijk op: www.serieuslangedijk.nl
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4.1. Definities
Criteria

Lijst met voorwaarden waar een doelgroep-goed doel aan moet voldoen
om in aanmerking te komen het gekozen goede doel van Serieus
Langedijk te worden.

Goede doel

Het goede doel wat gesteund wordt voor één editie met de actie Serieus
Langedijk.

Actie

De actie Serieus Langedijk georganiseerd door stichting Serieus Langedijk.
Vijf dagen lang wordt er radio gemaakt wat online, op tv en op de radio te
bekijken en te beluisteren is, waarbij kijkers en luisteraars gevraagd wordt
een plaat aan te vragen voor een donatie of zich op een andere manier in
te zetten en zo geld in te zamelen.

4.2. Fondsenwerving
Teneinde voldoende middelen te verkrijgen om onze doelen te verwezelijken zullen wij ons plan voorleggen aan
diverse fondsen. Te denken valt aan: Lief Langedijk en de plaatselijke Rotary en Lions Clubs.

4.3. Sponsorwerving
Met sponsorwerving benaderen wij vooral bedrijven in de gemeente Langedijk, dit kan zijn voor zowel materiaal
als een geldbedrag. Daarnaast is het mogelijk voor bedrijven om zich zelf als sponsor aan te melden. Van het totaal
gesponsorde geldbedrag gaat het overgrote deel direct naar het goede doel, slechts 10% wordt achtergehouden voor
kosten die gemaakt worden tijdens en voor de organisatie van de actie.

4.4. Donateurs
De inkomsten van Serieus Langedijk komen voornamelijk uit de inkomsten van donaties door donateurs. Donateurs
kunnen een bedrag naar keuze doneren, in ruil hiervoor wordt hun favoriete plaat gedraaid in de radiouitending.
Zoals bij de sponsoren gaat ook hier het overgrote deel direct naar het goede doel, slechts 10% wordt
achtergehouden voor kosten die gemaakt worden tijdens en voor de organisatie van de actie.

Kijk voor meer informatie over de actie Serieus Langedijk op: www.serieuslangedijk.nl
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5. Huidige situatie
Uit gesprekken met verschillende goede doelen is gebleken dat er in Langedijk veel gezinnen zijn die in armoede
leven en het hier zwaar mee hebben. Dagelijks rondkomen met een (te) klein budget zorgt voor stress en langdurige
psychische druk. De goede doelen die door Serieus Langedijk worden gesteund willen deze zorgen verlichten met
hun werkzaamheden.

5.1. Activiteiten van Serieus Langedijk
Stichting Serieus Langedijk organiseerd jaarlijks van 27 tot en met 31 december een gelijknamige radiomarathon
waarin de kijkers en luisteraars gevraagd worden een bedrag naar keuze te doneren in ruil voor het draaien van
hun favoriete plaat. Voor de mensen die het geld voor een donatie niet kunnen missen of voor mensen die op een
originele manier willen doneren bieden wij de mogelijkheid een eigen originele inzamelingsactie aan te melden, zo
kan iedereen bij de actie betrokken worden.

5.2. Procesbeschrijving
Door Serieus Langedijk wordt onderzoek gedaan naar een goed doel om te steunen met de actie. Na hier gesprekken
mee gevoerd te hebben start het hele traject. In de aanloop naar de actie worden interviews geschoten en
gepubliceerd. In de aanloop naar de actie is het ook al mogelijk inzamelingsacties te starten en als sponsor aan te
melden.
Vanaf 27 december wordt het startschot gegeven door iemand van de gemeente Langedijk en begint de uitzending
vanuit Café de Schelvis te Zuid-Scharwoude. De vijf dagen die hierop volgen bestaan uit verschillende interviews
met gasten, live muziek en natuurlijk alle aangevraagde platen van kijkers en luisteraars.
Iedere avond wordt een tussenstand gegeven waarbij één of meerdere mensen van het goede doel aanwezig zijn
in de studio. Op oudjaarsdag, de laatste dag, wordt aan het eind van de middag een laatste tussenstand gegeven
waarna de laatste uren in gaan. Deze avond wordt de einduitslag groots bekend gemaakt en uitgereikt aan het goede
doel.

5.3. Begroting
Voor de oragnisatie van de actie, inclusief onvoorziene kosten en vaste kosten hebben wij begroot op maximaal
€ 1.000,- per jaar. Overige benodigde materialen worden gesponsord. Dit bedrag valt ruim onder de 10% wat
ingehouden wordt van het binnengehaalde bedrag, aangezien dit bij de eerste editie € 20.000,- was. Dit houdt in dat
er € 2.000,- overblijft, dus nog € 1.000,- speling voor eventuele investeringen voor groei van de stichting.

Kijk voor meer informatie over de actie Serieus Langedijk op: www.serieuslangedijk.nl
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6. Toekomst
De politieke ontwikkelingen in Nederland geven geen aanleiding te veronderstellen dat ons doel door de overheid
zal worden overgenomen en daarmee Serieus Langedijk overbodig maakt. Mochten andere instanties ons initiatief
oppakken dan juichen wij dat toe en zullen wij daar graag een samenwerking mee aan gaan.

6.1. Groeidoelstelling
In 2020 hebben wij € 20.000,- in mogen zamelen voor Voedselbank Langedijk. Ons doel is dit bedrag de komende
jaren te blijven verhogen voor ieder jaar een ander mooi goed doel. Daarnaast willen wij ieder jaar in combinatie met
de actie meer projecten opstarten voor verschillende doelgroepen binnen de gemeente om zo de verbindende kracht
te blijven vergroten.

7. Organisatie
Serieus Langedijk is een stichting bestaande uit een groep enthousiaste vrijwilligers welke jaarlijks, van 27 t/m 31
december, middels een radiomarathon, te volgen via internet, tv en radio, samen met de Langedijker gemeenschap
geld inzamelen voor een lokaal goed doel binnen de gemeente Langedijk.

7.1. Groeidoelstelling
Stichting Serieus Langedijk is opgericht op 22 oktober 2020
Inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel: 80696651
RSIN nummer Belastingdienst: 861765503
Bankrekening: NL95 INGB 0009 3359 18

7.2. Bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter

dhr. Ruben Gieling

Onbezoldigd

Secretaris

dhr. Stephan Willem Callenbach

Onbezoldigd

Penningmeester

dhr. Nicky Roos

Onbezoldigd
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7.3. Medewerkers
Vooraf aan de actie en tijdens zal er veel werk verricht moeten worden. Wij verwelkomen graag vrijwilligers die zich
hiervoor onbezoldigd willen inzetten.
Hierbij valt te denken aan:
•

Redactionele werkzaamheden

•

Productionele werkzaamheden

•

Cameraman/vrouw

•

Schakeltechnicus

•

Geluidsman/vrouw

•

Lichtman/vrouw

•

Stagehands

•

Spotter

•

Telefonist

•

Barpersoneel

8. Financiën
8.1. Beheer em besteding van vermogen
Het doel van de stichting is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de goede doelen die door de actie gesteund
worden. Er worden hiervoor geen schulden aangegaan, evenmin is het een doel om een groot vermogen op te
bouwen. In geval er tijd overbrugd dient te worden alvorens ontvanen gelden besteed kunnen worden zal dit niet
belegd, maar risicoloos gespaard worden.
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