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BELEIDSPLAN Stichting Ambassadors network Suriname 

1. Inleiding: 

Het beleidsplan 2020 – 2022 geeft aan welke richting het bestuur voor ogen 

heeft en hoe dit te realiseren.  

 

In dit beleidsplan gaan we dan ook in op de visie en de kernactiviteiten van onze 

stichting. Ook wordt aangegeven wat de werkzaamheden van onze stichting zijn. 

Vervolgens wordt omschreven hoe de werving van gelden verloopt om deze 

werkzaamheden te bekostigen. In dit beleidsplan zal het accent gelegd worden op 

het Project Suriname na 50 jaar onafhankelijkheid. Dit is een project die ene looptijd 

heeft van 5 jaar. Na 2022 zal het beleidsplan worden geactualiseerd. 

 

Naast het bestuur bestaande uit Hr. G. Blomm, Mw. G. Boldewijn en Hr. P Linders 

is er een raad van advies aanwezig.  

De Raad van Advies is een officieel orgaan dat is ingesteld om de Stichting   

Ambassadors Network Suriname gevraagd en ongevraagd te adviseren over het 

project dat in 2019 is besproken en ingevuld door de organisatie ‘Enterprise 
Ambassadors Network’ in Nederland.  
Er is bewust voor gekozen om het project onder te brengen in een juridische entiteit 

van een stichting.  

Centraal staat de ambitie om een passend project te realiseren dat recht doet aan 

een mooie beschrijving van het onderwerp op een betrokken en ambitieuze wijze in 

alle opzichte recht doende aan de werkelijkheid.  

 

 

2. Missie en visie 

 

VISIE 

Stichting Ambassadors Network Suriname wil een bijdrage leveren voor  een 

nieuwe en sterke Republiek Suriname. Dat betekent een Suriname met welzijn, 

vrede, geluk en welvaart, vergelijkbaar met West Europa.  

 

MISSIE 

De missie van Stichting Ambassadors Network Suriname is het bijdragen aan een 

sterke groei van Suriname. Dit kan verwezenlijkt worden door op lange termijn te 

investeren in Onderwijs en Ondernemerschap. Op korte termijn zal invulling worden 

gegeven aan Suriname na 50 jaar onafhankelijkheid. 

 

 

3. Ambities 

3.1 Het bestaan van de stichting vindt haar grondvesten in de Surinaamse Droom. 
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De Surinaams Droom is het puntje aan de horizon waar naar toe gewerkt wordt. 

Aantrekkelijk zowel intellectueel als emotioneel. Het betreft geen vast beeld maar 

een richting. Iedereen kan en zal daar eigen persoonlijke en concretere beelden bij 

hebben. Al die beelden moeten in diezelfde richting passen en leiden samen tot het 

nieuwe Suriname. De 4 pijlers zijn: 

 

• ONDERNEMERSCHAP 

 

De Stichting wil actief participeren in het stimuleren van het Ondernemerschap onder 

de jongeren (small scale business). 

 

 

• CULTUUR 

 

De Stichting gaat zich niet direct richten op het vormgeven van een nieuwe cultuur 

voor Suriname. Er worden geen directe initiatieven genomen maar er gaat wel 

gewerkt worden aan de bedding waarbinnen een nieuwe cultuur vorm kan gaan 

krijgen. Initiatieven die leiden tot versterking van de nationale trots zullen door de 

stichting onderzocht en ondersteund worden.  

 

 

• ONDERWIJS 

 

Van jongs af aan zal begrip en liefde voor het ondernemerschap middels onderwijs 

moeten worden bijgebracht. Dat geldt ook voor persoonlijk leiderschap en effectieve 

vormen van samenwerking in teams. Met kenners uit het veld zal een masterplan 

ontwikkeld worden over het inbrengen van de aspecten leiderschap en 

ondernemerschap in de bestaande lesprogramma’s.  
 

 

• NETWERKEN 

 

Het regelmatig houden van netwerkbijeenkomsten, waarbij sprake is van kennis 

deling/ kennis overdracht. Onze ambitie is te werken aan een groei van het netwerk. 

 

 

 

3.2 Project: Suriname na 50 jaar onafhankelijkheid 

In 2025 is het 50 jaar geleden dat Suriname onafhankelijk werd. Dit is een moment 

om op een gedenkwaardige wijze bij stil te staan. Hoeveel beter en mooier kan dit 

dan met een tastbaar iets als een boek. 
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Maar niet zomaar een boek! Het gaat om een boek dat niet alleen de liefde van de 

Surinaamse Nederlanders voor het moederland Suriname toont, maar tevens een 

uiting is van wat de Surinaamse gemeenschap Nederland gebracht heeft.  

 

De 50-jarige onafhankelijkheid van Suriname wordt in 2025 gevierd met een uitgave 

van een 50-tal portretten van Surinaamse migranten en hun bijdrage aan de 

Nederlandse samenleving. Met dit boek willen wij tevens de Surinaamse droom 

verder realiseren. Dit boek zal mede de basis zijn voor een toepasselijke (reizende) 

tentoonstelling die in minimaal twee steden maar in ieder geval in de stad 

Amsterdam tentoon gesteld zal worden.  

 

Ons doelgroep zal bestaan uit; Jong, oud, westers en niet-westers en cultuur 

geïnteresseerden. We richten ons op nieuwsgierige, enthousiaste mensen, die zich 

willen laten inspireren door het verleden en constructief willen meedenken over de 

toekomst. 

 

Om een duidelijk beeld te krijgen van onze doelgroep zal er nauw samengewerkt 

worden met de studenten van de Avans Hogeschool markering & Economie 

gevestigd in Breda.  

 

 

3.3 Planning: 

 

a) Korte termijn planning 

• opzetten van de website ( website voor de stichting en een website voor 

het project) 

• Opzetten van sponsorbrieven 

• Naamsbekendheid geven aan dit project. Dit dmv inzet social media, 

nieuwsbrieven etc. 

• Binnen halen van sponsoring tav de bovengenoemde projecten 

• Het opzetten van samenwerkingsverbanden met Partners die het doel 

van de Stichting omarmen. 

• Het aanvragen van de ANBI status 

• Het inrichten van het financieel systeem ( crowd funding platform) 

• het benoemen van een Raad van Advies 

 

b) lange termijn planning 2025: 

• Het houden van reizende tentoonstelling ( 4 steden) 
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• Het uitgeven van een boek Suriname na 50 jaar onafhankelijkheid 

• Verder ruchtbaarheid geven aan het project door benadering van de 

media. 

• Het opzetten van een kennis instituut Suriname in Nederland 

• Het opzetten van een netwerk in Suriname waar kennis en kunde 

bijeenkomt. 

• Het uitvoeren van een project Suriname na 50 jaar onafhankelijkheid  

 

 

4.  Sterkten en zwakten 

 

Sterkten: 

Onze stichting bestaat uit een bestuur die Suriname kent. Wij weten hoe de 

hazenlopen. Verder beschikken wij over een groot netwerk in Nederland en in 

Suriname. Onze raad van Advies is zeer deskundig en heeft ervaring in het uitvoeren 

van projecten waarbij het schrijven van boeken en het houden van exposities tot hun 

dagelijkse werkzaamheden behoren. 

Zwakten: 

De afstand tussen Nederland en Suriname mogen wij aanmerken als een zwak punt, 

daarnaast zijn wij afhankelijk van politieke invloeden. Binnen de Surinaamse 

gemeenschap zijn er diverse culturen die wij uiteraard voldoende willen belichten. 

Onze projectleider heeft geen affiniteit met Suriname en kent de Cultuur niet.  

De stichting is nieuw en beschikt niet over financiële middelen. Het is een uitdaging 

om in deze periode financiële middelen binnen te halen. 

Kansen : 

Boek presenteren in Suriname en in Nederland gezien de bevolkingssamenstellingen 
en ook gelet op reeds gehouden groter manifestaties over de positie en geschiedenis 
van Suriname. 
50 jaar een kroonjaar mag zijn van allure met een grote exposure en gelegenheid om 
bestaande netwerken te verbeteren en het totaal uit te breiden.  

 

5.  De strategische doelstelling of stappenplan 

Het project zal worden uitgevoerd in 4 fases tw: 
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• VOORBEREIDINGS FASE  

• UITVOERINGFASE 

• REALISATIEFASE 

• NAZORG 

 

In elke fase zal aandacht zullen de volgende stappen worden doorlopen: 

 

1. Het bestuur zal regelmatig overleg hebben met haar partners in Suriname 

2. Bestuurders krijgen conform onze bezoldigingsreglement uitsluitend de 

reiskosten vergoed. 

3. Voor aanvang van het project gaat er een nieuwsbrief (per mail) uit naar al onze 

donateurs. 6-maandelijks worden zij op de hoogte gehouden van de voortgang. 

4. Er wordt een wervingsactie gehouden onder donateurs, waarmee € 300.000,- 
euro wordt ingezameld. 

5. Er zullen exposities worden gehouden in Nederland.  Met de opbrengsten van de 

exposities hopen wij een deel van de kosten te kunnen betalen.  

6. De resultaten worden op de eigen website geplaatst en op de website van onze 

partners. Voor het project Suriname 50 jaar onafhankelijkheid zal er een eigen 

website worden opgezet.  

7. Voor het project Suriname 50 jaar onafhankelijkheid is er een projectleider en een 

Raad van Advies samengesteld. 

 

6. Governance document  

Het bestuur van de stichting ANS heeft besloten om zich bij de formulering en 

realisatie van het project te laten leiden door een zogenoemd ‘Governance -

document’.  
Dit document bevat de uitgangspunten voor het denken en handelen van eigen 

medewerk(st)ers en die van partnerorganisaties in de meest  brede zin van het 

woord. Wetgevingen, normen en waarden dienen als basis voor de 

samenwerkingen bij en voor het project en haar onderdelen.  

In financieel-juridische zin betekent dit dat de financiële en fiscale gang van 

zaken gaat voldoen aan de vigerende regels en richtlijnen door bij de afronding 

van het project, dan wel onderdelen daarvan, volledige transparantie en 

betrouwbaarheid te kunnen bieden door de betrokkenheid en controle vanuit 

een erkende accountantsorganisatie in Nederland.     

 

 


