
Beleidsplan 

Dit beleidsplan is bedoeld voor onbepaalde tijd, maar als er 
omstandigheden ontstaan die bijstelling noodzakelijk maken zal het 
aangepast worden. 

 

De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de 
stichting TG040 

De stichting TG040 heeft ten doel: 

1. Transgender mensen helpen in hun (zelf)acceptatie en te begeleiden 
daar waar dit in het vermogen van de stichting ligt. Onder 
‘transgender’ dient elke voorkomende vorm van genderdysphorie 
(Gender Identity Disorder) te worden verstaan. 

a. TG040 streeft naar integratie, sociale acceptatie, emancipatie en 
bevorderen van de gelijke behandeling van transgenders. 

b. Overlegplatform zijn voor alle betrokken mensen en organisaties 
die op een of andere manier betrokken zijn bij transgenders. 

c. Verbeteren van de kennis en de beeldvorming over transgenders 
en het verrichten van al wat met het vorenstaande verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

2. De stichting dient het algemeen belang. 
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

a. Het organiseren van maandelijkse bijeenkomsten waar men op 
een ontspannen manier in contact kan komen met mensen die 
leven in een gelijkwaardige situatie, hun familie, vrienden en 
bekenden. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor een ieder die 
geïnteresseerd is in het onderwerp transgender. 

b. Op te treden als overlegorgaan en door het onderhouden van 
contacten met plaatselijke, regionale en landelijke overheden, 
organisaties met gelijkwaardige doelstellingen zoals de 
gezondheidszorg, scholen, media, enzovoorts. 

c. Het beschikbaar stellen van documentatie in diverse 
mediavormen over het onderwerp transgender. 

d. Het verrichten van alle handelingen die in haar vermogen liggen 
om de doelstellingen te verwezenlijken. 

 

De wijze van verwerving van inkomsten 

1. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde 
vermogen wordt gevormd door: 



a. Giften en donaties. 
b. Subsidies en sponsorbijdragen. 
c. Wat verkregen wordt door erfstellingen of legaten. 
d. Wat op andere wijze verkregen wordt. Hieronder valt het 

belangrijkste deel van de inkomsten, te weten de entreegelden 
voor de maandelijkse bijeenkomsten. 

2. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een 
bestuurder. 

3. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken 
kunnen door de stichting vergoedt worden. 

 

Het beheer en de besteding van het vermogen van de 
stichting TG040 

1. Er is een stuurgroep die bestaat uit het stichtingsbestuur aangevuld 
met enkele vrijwilligers die feitelijk functioneren als een raad van 
toezicht. 

2. De stuurgroep beslist over alle incidentele uitgaven en over structurele 
uitgaven als deze significant wijzigen. 

3. Incidentele uitgaven zijn bijvoorbeeld: 
a. Aanschaf van een pinapparaat of overige gereedschappen. 
b. Aanvulling of vervanging van consumptiemunten. 
c. Notariskosten als de statuten door een wetswijziging aangepast 

moeten worden. 
d. Vergoedingen of attenties voor mensen die een lezing komen 

houden op een maandelijkse bijeenkomst. 
e. Aanvullingen van de mediatheek. 

4. Structurele uitgaven zijn: 
a. Huur van de locatie voor de maandelijkse bijeenkomsten. 
b. Door deze locatie geleverde borrelhapjes. 
c. Abonnement van het internet-domein. 
d. Opwaardering van de hulptelefoon. 
e. Bankkosten. 
f. Transactiekosten van pinbetalingen. 
g. Representatiekosten. 

5. Er wordt niet expliciet geld gereserveerd voor besteding in toekomstige 
jaren, maar het opgebouwde vermogen wordt zo goed mogelijk 
bewaakt om onverwachte (grote) uitgaven te kunnen doen als dit nodig 
is. 

6. Alle financiële transacties worden à la minute nauwkeurig 
geadministreerd waardoor te allen tijde inzicht in de financiële situatie 
gewaarborgd is. 

7. Jaarlijks worden de balans, verlies- en winstrekening van het afgelopen 
jaar en de begroting voor het volgende jaar opgemaakt en, na 
goedkeuring door het stichtingsbestuur, op de website gepubliceerd. 



Overig 

1. Voor het verzorgen van voorlichting wordt geen acquisitie verricht, 
maar op aanvraag kunnen hier afspraken over gemaakt worden. Er 
bestaat een richtlijn voor de hiervoor te ontvangen vergoeding. 
Hiervan kan in sommige situaties afgeweken worden. Bijvoorbeeld 
voor studenten. 

2. De maandelijkse bijeenkomsten worden ook contactavonden of T&T-
avonden genoemd. 

3. Wij zijn aangesloten bij het Zelfhulpnetwerk, en kunnen dus gezien 
worden als een zelfhulpgroep. In tegenstelling tot andere 
zelfhulpgroepen hebben onze bijeenkomsten een informeel en 
gezellig karakter in een café-achtige setting. Daarnaast organiseren 
we uitstapjes, waar onze bezoekers in de gelegenheid zijn om te 
oefenen met hun integratie in de samenleving. Nieuwelingen krijgen 
altijd een gesprek met één van onze gastvrouwen aangeboden. De 
grote kracht ligt in de uitwisseling van kennis en ervaring tussen 
bezoekers onderling. 

 

 


