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1. STICHTING 010010
010010 staat voor de enen en nullen van binaire taal. Ook is 010
het netnummer van Rotterdam, de stad waar de stichting is
opgericht. Vanuit hier maken we met elkaar het verschil. Niet
toekijken, maar doen. Van nul naar tien.

1.1.

Ons verhaal

Ons verhaal begint in 2016. Eerst met het schrijven van de
plannen, later met het tekenen van de notariële akte. Stichting
010010 is dan een feit, maar wat ging hieraan vooraf?
Uit onze ervaringen met lesgegeven aan kinderen blijkt dat veel
talent verloren gaat door een onderwijssysteem dat niet meer
goed bij deze tijd past.
Computeralgoritmes, robots, games, webapplicaties en 3Dtoepassingen zullen onze samenleving steeds meer gaan
veranderen. Wij zagen dat huidige en volgende generaties hierop
te weinig worden voorbereid en daar maken we ons zorgen om.
Scholen, bedrijven en overheden doen hun best, maar het gaat
niet snel en effectief genoeg. Daarom schreef Bas Klein tijdens
zijn studie aan het College van Bestuur van de Hogeschool
Rotterdam een plan voor een beurs van vijfduizend euro. Daarmee
kon Stichting 010010 worden opgericht.
Een organisatie opbouwen met beperkte middelen is niet
makkelijk. Zeker wanneer het aanpakken van maatschappelijke
problemen het doel is. Dat kan alleen met steun en vertrouwen
van vele anderen die ons verhaal onderschrijven en willen
doorvertellen.

1.2.

Onze ambitie

Stichting 010010 heeft een grote ambitie. Wij willen ervoor zorgen
dat Nederland klaar is voor de toekomst door meisjes en jongens
voor te bereiden op de razendsnelle, digitale ontwikkelingen.
Hierop hebben wij onze missie, visie en strategie aangepast.
Missie
Spelenderwijs bereidt stichting 010010 meisjes en jongens voor
op de digitale toekomst.
Visie
Door het verbinden van de juiste mensen en middelen ontstaat
een samenleving waarin de jeugd klaar is voor de digitale
toekomst.
Strategie
Wij werken nauw samen met ouders, scholen, bedrijven,
overheden en organisaties. Om onze doelen te behalen,
organiseren wij activiteiten op vier gebieden: onderzoek,
ontwikkeling, onderwijs en ondersteuning.

1.3.

Onze kernwaarden

Wij geloven dat wij een verschil kunnen maken. Daarbij laten we
ons leiden door de onderstaande principes.
Plezier voorop
Wij geloven in het kinderen spelenderwijs aanleren van digitale
vaardigheden. Dit doen we met leuke projecten, zoals het maken
van robots.
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Nieuwe generaties
Stichting 010010 richt zich op de jeugd. Zij zijn onze toekomst.
We betrekken hierbij ouders, scholen, overheden, bedrijven en
andere organisaties.
Verschil maken
Samenwerken om het verschil te maken. Zo kan bij nog meer
jongeren de passie voor techniek worden aangewakkerd.
Zonder winstoogmerk
Alles wat wij doen, is bedoeld om zoveel mogelijk mensen te
helpen. Als stichting hebben we geen winstoogmerk.
Meer bereiken
Onze zaakjes op orde. De stichting beschikt over een CBF- en
ANBI-keurmerk.
Meetbaar
Onze plannen stellen we beschikbaar en over de resultaten leggen
we als vanzelfsprekend verantwoording af.

1.4.

Onze organisatie

Stichting 010010 heeft als doel om computerwetenschap te
stimuleren onder jongeren. Wij geloven dat jongens en meisjes die
spelenderwijs robots, games, websites en 3D-producten maken,
zich verder willen verdiepen in computers. Daarmee werken zij
aan een succesvolle toekomst. Zo wordt het elke dag een beetje
beter.

1.5.

Onze activiteiten

Om onze doelen te behalen, organiseren wij activiteiten die elkaar
versterken. Door het combineren van onderzoek, ontwikkeling,
ondersteuning en onderwijs ligt er een krachtig fundament onder
onze organisatie.
Onderzoek
Onze stichting onderzoekt hoe meer meisjes en jongens op een
digitale toekomst voorbereid kunnen worden. Daarvoor
beantwoorden wij verschillende, kleinere vragen.
Ontwikkeling
Ons onderzoek leidt tot nieuwe inzichten. Inzichten die we
gebruiken om onszelf en onze organisatie elke dag verder te
ontwikkelen.
Ondersteuning
Samen staan we sterker. Vandaar dat we onze kennis delen met
organisaties die tegen dezelfde problemen aanlopen.
Onderwijs
Als stichting kunnen wij verder gaan dan scholen. Daarom bieden
wij onder andere buiten schooltijd workshops aan voor kinderen
én hun ouders.
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2. DE MENSEN ACHTER DE RESULTATEN
Het bestuur bestaat uit vier personen, onder leiding van een
voorzitter. Zij zetten zich onbetaald in voor Stichting 010010 en
hebben ieder een eigen aandachtsgebied. Het bestuur houdt
toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van
zaken binnen de stichting, en geeft de directie advies. De directeur
rapporteert per kwartaal de stand van zaken ten aanzien van de
gestelde doelen. De zittingstermijn is 4 jaar en de leden kunnen
maximaal 2 keer worden herbenoemd. De directeur mag advies
uitbrengen over voorgenomen (her)benoemingen door het
bestuur.

Naam

Denise Jacobs

Functie/vak

Projectmanager bij Bisnez

Nevenfuncties

Vrijwilliger Hartstichting

Profiel

Secretaris-penningmeester

Aantreed datum

18-10-2016

Einde 1e termijn

18-10-2020

Einde 2e termijn

18-10-2024

Einde evt. 3 e
termijn

18-10-2028

Bestuursleden

Naam

Annelou Molendijk

Naam

Bas Klein

Functie/vak

Docent Maatschappijleer en Nederlands
Diamant College

Functie/vak

Voorzitter Stichting 010010

Nevenfuncties

Niet van Toepassing

Nevenfuncties

Niet van toepassing

Profiel

Voorzitter

Profiel

Vice-voorzitter per 1-1-2018

Aantreed datum

18-10-2016

Aantreed datum

18-10-2016

Einde 1e termijn

18-10-2020

e

Einde 1 termijn

18-10-2020

Einde 2e termijn

18-10-2024

e

18-10-2024

Einde evt. 3 e
termijn

18-10-2028

Einde 2 termijn
Einde evt. 3
termijn

e

18-10-2028
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3. SAMEN STAAN WE STERK
Stichting 010010 werkt aan een beweging van ouders, scholen,
overheid, organisaties en bedrijven. Samen willen we voor
jongeren het verschil maken

3.1.

De kracht van samenwerken

Voor de stichting is samenwerking met ouders, scholen, overheid
en andere organisaties van groot belang. Zo willen wij partners en
betrokkenen in hun kracht zetten, zodat de ontwikkeling van
jongeren richting digitale toekomst de juist vorm kan krijgen.
Daarnaast kunnen we mensen met verschillende expertises
verbinden aan onze projecten. Daarbij geloven wij in een
duurzame aanpak, gericht op de lange termijn.

3.2.

Samenwerkingsmodel

Stichting 010010 onderscheidt de volgende zes groepen om mee
samen te werken.
Jongeren
Jongeren worden van basisschool tot en met beroepsonderwijs
voorbereid op hun toekomst. Door ze spelenderwijs enthousiast
te maken voor de digitale toekomst wil stichting 010010 het
verschil maken. Jongeren kunnen meedoen aan activiteiten of
meedenken met onze stichting.
Ouders
Ouders en verzorgers hebben grote invloed op de vorming en
ontwikkeling van het kind. Daarom steunen wij ouders bij het
inspireren van hun kinderen. Samen kunnen wij zo veel mogelijk

meisjes en jongens een kans geven op een succesvolle, digitale
toekomst. Aan ouderbetrokkenheid hechten wij daarom veel
waarde. Ouders kunnen hun kinderen ondersteunen tijdens
workshops of ons ondersteunen met tijd of ideeën.
Scholen
Scholen zijn plekken waar ouders en jongeren samenkomen. Door
samen te werken met scholen kan stichting 010010 het bereik
vergroten en tegelijkertijd bijdragen aan de schooldoelstellingen.
Dat kan in de vorm van onderwijs tijdens of na schooltijd.
Bedrijven
Het aantrekken van talent is voor bedrijven noodzakelijk om te
kunnen groeien. Voor bedrijven in de technologiesector wordt dat
steeds moeilijker. Er is veel vraag, maar weinig aanbod. Stichting
010010 wil jongeren al op jonge leeftijd interesseren voor digitale
technieken, zodat zij later sneller geneigd zijn een carrière in die
richting te kiezen.
Overheid
Stichting 010010 zet zich in voor het algemeen belang. Steun in
de vorm van kennis, netwerk en materialen van lokale, provinciale
en nationale overheden is nodig. Samen kunnen wij echt een
verschil maken.
Organisaties
Wij werken graag samen met maatschappelijke organisaties. Zo
kunnen wij kennis en netwerk uitwisselen. Stichting 010010 werkt
op deze manier aan nieuwe inzichten en vergroot tegelijkertijd
haar bereik.
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4. FINANCIËN
Stichting 010010 heeft als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) geen winstoogmerk. Alle inkomsten komen ten goede aan
de stichting en haar activiteiten.

4.1.

Inkomsten

Stichting 010010 is afhankelijk van sterke partners uit
bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Als non-profitorganisatie
vormen giften en inkomsten uit acties een belangrijke basis voor
de toekomst.
Giften
Door de ANBI-status van stichting 010010 zijn de giften en
donaties van personen en bedrijven voor de belasting aftrekbaar.
Acties
Om te voorkomen dat de stichting volledig afhankelijk is van
bedrijfsleven en overheid halen wij ook inkomsten op met onze
activiteiten.

4.2.

aan onderwijs & ondersteuning activiteiten en aan onderzoek &
ontwikkeling activiteiten.
Beheer en administratie
Om te zorgen dat de organisatie in staat is om doelstellingswerk
uit te kunnen voeren geven wij geld uit aan beheer en
administratie.
Fondsenwerving
Aan middelen die betrekking hadden op het werven van fondsen
wordt ook geld voor vrij gemaakt.

4.3.

Continuiteit

Als Algemeen Nut Beogende Instelling zijn wij bewust van de
voorbeeldfunctie die wij uitdragen. Daarom hechten wij veel
waarde aan het op orde hebben van onze zaken. Zodat deze
ruimschoots onder de Goede Doelen Nederland vastgestelde
maximle norm valt.

Uitgaven

Van elke euro die wij uitgeven besteden wij een deel aan
doelstellingswerk,
beheer
en
administratie
en
aan
fondsenwerving.
Doelstellingswerk
Het doelstellingswerk heeft betrekking op het stimuleren van
computerwetenschap onder jongeren. Daarvoor geven wij geld uit
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5. BLIK OP DE TOEKOMST
Dit is slechts het begin. De grote opgave moet nog beginnen. Écht
het verschil maken, daar gaat het ons om.

5.1.

Meerjarenbeleid

Het meerjarenbeleid is er opgericht om stichting 010010 uit te
laten groeien tot een organisatie zonder winstoogmerk die
structureel het verschil kan maken voor zo veel mogelijk meisjes
en jongens in Nederland. Door het beleid van de afgelopen
periode is daar inmiddels de basis voor gelegd. Dat beleid zal
worden doorgezet waarbij wij iedere dag werken aan een
organisatie die schaalbaar, meetbaar en betrouwbaar blijft.
Schaalbaar
Het aanpakken van maatschappelijke problematiek vraagt om een
organisatie die hard kan groeien. Daarvoor moet de organisatie in
staat blijven om de benodigde mensen en middelen, waarmee die
groei kan worden gerealiseerd, aan te trekken en te behouden.
Meetbaar
Duidelijkheid houdt ons scherp. Daarom werken wij iedere dag
aan professionele organisatie die weet wat er speelt en dat met
cijfers kan onderbouwen.
Betrouwbaar
Zeggen wat we doen en doen wat wij zeggen. Wij maken het
mogelijk voor onafhankelijke derden om ons hierop te controleren
en te beoordelen door middel van een keurmerk, verklaring en
certificaat.

5.2.

Doelen

De focus ligt op het vergroten van het bereik, mensen en middelen
van stichting 010010. Hiervoor zal worden voortborduurd op wat
in de afgelopen periode reeds is ontwikkeld. Daarmee wordt het
mogelijk om de impact van de stichting te vergroten en verder
vooruit te komen.
Begroting

2020

2019

2018

Totaal kosten uit eigen
fondsenwerving in % van
Baten uit eigen fondsenwerving

9,4

13,3

13,0

Totaal kosten beheer en
administratie in % van
Som der lasten

6,3

18,1

15,0

Totaal kosten doelstellingen
in % van
Som der baten

82,7

83,1

36,2

Totaal besteed aan doelstelling
in % van
Som der lasten

84,0

70,5

62,5
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Begroting
2020
€

Begroting
2019
€

Begroting
2018
€

Baten uit eigen fondsenwerving

850

225

175

SOM DER BATEN

850

225

175

650
53

135
52

50,5
12,7

Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving

80

30

22,7

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie

53

48

15,2

836

265

101,2

14

-40

73,7

(in euro’s x 1000)

BATEN

LASTEN
Besteed aan doelstelling
- Onderwijs & Ondersteuning
- Onderzoek & Ontwikkeling

SOM DER LASTEN
Bestemming- en continuïteitsreserve
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6. COLOFON
Dit beleidsplan 2018-2020 is een productie van Stichting 010010
Copy
Stichting 010010
Vormgeving
Stichting 010010
Fotografie
Stichting 010010
Contact
Email: stichting@010010.nl
Website: www.010010.nl
Adres: Stationsplein 45, 4.004
Postcode: 3013 AK
Plaats: Rotterdam
Creative Commons
BY-NC-ND 4.0
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