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Inleiding   
WeJuggle is opgezet om kansarme kinderen te laten gooien, groeien en genieten van 
alles dat met circus te maken heeft. Voor mensen die binnen of voor WeJuggle actief 
zijn, is dit beleidsplan geschreven. Het geeft richting en houvast.   

Het beleidsplan wordt in een cyclus van 4 jaar herzien door de directeur en voorgelegd 
aan het bestuur.  

Contact  
Stichting WeJuggle  
Van Rijckevorsellaan 46 
5062 DK  Oisterwijk Tel. 06-51998834  

www.wejuggle.org info@wejuggle.org   
Datum van oprichting 2-9-2011  

 K.v.k nummer:  53492692  
RSIN:    8509.00.165  
IBAN:    NL44ABNA0587043865 
ANBI gecertificeerd.  

Bestuur  
Het bestuur is opgezet conform de richtlijnen 
van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). WeJuggle vraagt echter niet het 
CBF-keurmerk aan i.v.m. de hoogte van de kosten.   

Het bestuur bestaat uit:  

Bo Suchy      Voorzitter  
Ing. Stefan Fraikin    Penningmeester  
Freek Hulskotte      Lid   
Gerrie Hackl-van den Akker  Lid  
Thorsten Hackl      Secretaris, tevens managing director 
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Partnerorganisaties  

Stichting hulp aan kinderen van de Oekraïne  
Friends Future Foundation     www.friendsfuturefoundation.eu   
De Vrolijkheid         www.devrolijkheid.nl   
Care for Kosovo Kids      www.careforkosovokids.com   
Justice and mercy International   www.justiceandmercy.org  
Kenedi Foundation      www.kenediefoundation.org   
Stichting Weeshuizen Belarus    www.weeshuizenbelarus.nl   

  
  

Strategie  
WeJuggle heeft de strategie om klein te blijven. Klein maakt kwetsbaar (financieel) en 
onbekend. Toch gelooft de directie in een kleine overzichtelijke en transparante stichting. 
Dit stelt ons in staat om kosten en werkzaamheden te overzien. Overzicht is belangrijk 
om de doelstelling en principes continue voor ogen te houden bij alle acties en 
werkzaamheden. Daarnaast is het op die manier mogelijk om ervoor te zorgen (en voor 
te waken) dat de bestedingen van het gedoneerde geld zoveel mogelijk ten gunste 
komen van de doelstellingen. Er blijft op die manier continue zicht op het rendement van 
de bestedingen zodat ten minste 75% van de bestedingen ten gunste van de missies is.  
Verder wil WeJuggle klein blijven om flexibel te blijven. Hiermee spelen we eenvoudig in 
op veranderingen en blijven we in staat trends te volgen en kansen te grijpen.   

Missie  
Kansarme kinderen laten gooien, groeien en genieten.   
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Doelstelling   
De statutaire doelstelling van WeJuggle is het geven van circusworkshops aan 
kansarme kinderen. WeJuggle doet dit zonder winstoogmerk. Sterker nog, dit doet 
WeJuggle zo zuinig mogelijk, omdat WeJuggle volledig afhankelijk is van giften en 
donaties van bedrijven en particulieren. De reden waarom WeJuggle geen subsidies 
krijgt, is omdat WeJuggle die niet aanvraagt en daarmee onafhankelijk kan blijven. 
Daarbij richten we ons op 4 aspecten bij het geven van de workshops. Het mentale en 
fysieke aspect staan centraal. Kinderen zijn fysiek met elkaar bezig en dit is bevorderend 
voor hun sociale omgang. Daarnaast is jongleren een actieve bezigheid die goed is voor 
de fysieke ontwikkeling, denk daarbij aan hand-oogcoördinatie, gevoel voor evenwicht 
en uithoudingsvermogen. Ook het mentale aspect krijgt aandacht. Immers leren de 
kinderen spelenderwijs wat het is om doorzettingsvermogen te krijgen en het omgaan 
met tegenslag en deze weer te boven komen. Verder wordt er gewerkt aan het spirituele 
aspect waarbij we de kinderen een podium bieden om zich te uiten tijdens het geven van 
een eindvoorstelling. Het vierde aspect is het financiële aspect dat inmiddels genoemd is 
in de eerste alinea. Daaraan toegevoegd is het belangrijk dat WeJuggle de verkregen 
middelen zo zuinig en effectief mogelijk gebruikt. Geld dat niet wordt gebruikt, wordt 
gespaard om tijden met lagere inkomsten te kunnen doorstaan. Immers is de doelstelling 
dat WeJuggle ten minste eenmaal per 2 jaar op missie gaan. Overzicht van bezochte 
landen: 
2012 Oekraïne, 2013 Moldavië, 2014 Kosovo, 2016 Albanië, 2018 Belarus, 
2019 Libanon, 2020 COVID-19. 
 
Buiten de missies om is WeJuggle actief bezig om aandacht te vragen voor situaties van 
de kansarme kinderen in de genoemde landen. Verder zorgt WeJuggle voor diverse 
activiteiten die fondsen voor WeJuggle opleveren. Ook zet WeJuggle zich in Nederland in 
bij onder andere opvangtehuizen en asielzoekerscentra.   
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Planning 2020-2024  

2020  
Fondsenwerving 
 
2021  
Missie naar Wit-Rusland 
Land zoeken voor 2022 

2022 
Missie naar ? 
Land zoeken voor 2023 

2023 
Missie naar ? 
Land zoeken voor 2024 

2024 
Missie naar ? 
Land zoeken voor 2025 

 
Beheer   
Investeringen  
Geen investeringen gedaan in de komende jaren  

Fondsenwerving  
De doelstelling is om jaarlijks 2500 euro bij elkaar te sparen. Als reserve wordt een 
ondergrens van 1000 euro aangehouden. Voor eventuele workshops worden indien 
noodzakelijk jongleerspullen gehuurd van het bedrijf O3 Training. Per dagdeel wordt een 
vergoeding betaald van 50 euro exclusief BTW.   
Een van de manieren om geld binnen te halen is het verkopen van jongleerspullen.   

Donaties  
Buiten financiële ondersteuning, ontvangt WeJuggle ook gedoneerde jongleerspullen. 
Deze worden doorgegeven aan tehuizen waar WeJuggle naartoe op missie gaat.   
  
Beloningsstructuur  
Er worden geen vergoedingen gegeven aan mensen die zich inzetten voor WeJuggle.   
  
Vergaderingen   
Ten minste 3 maal per jaar komt het bestuur bij elkaar. De secretaris / directeur bereidt 
deze bijeenkomsten voor.   
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Communicatie  
Digitaal  
Ten minste een maal per week wordt er via social media een update gedeeld. Daarbij 
wordt het meeste gebruik gemaakt van Facebook. WeJuggle blijft op trends en 
actualiteiten ingaan en past zich zo snel mogelijk aan.   

Klachten   
Op klachten wordt binnen 48 uur gereageerd en worden de directeur en voorzitter van 
het bestuur direct geïnformeerd. De directeur lost de klacht binnen twee weken op.     
  

Werving en Selectie  
WeJuggle zet alleen jongleurs in die zich hebben bekwaamd in twee van de zeven 
disciplines. Daarnaast worden de jongleurs voorafgaande aan een missie gebriefd 
over de situaties ter plaatse in relatie tot veiligheid, cultuur en de WeJuggle policy.  

Privacy 
kinderen  
WeJuggle maakt 
voorafgaande 
aan een missie 
en of lokale 
workshop 
afspraken over 
het maken en 
verspreiden van 
foto’s van de 
kinderen. Daarbij 
schikt WeJuggle 
zich in de eisen die worden gesteld vanuit de organisatie waar WeJuggle op bezoek 
gaat. Zonder expliciete toestemming plaatst WeJuggle geen (herkenbare) foto’s van 
kinderen op de website en andere social media platforms.   

 


