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Inleiding
De meidengroep van Girls Forward is sinds 2014 een plek waar meiden zich
thuis voelen en waar ze begrepen worden. De meiden kunnen zichzelf zijn en
elkaar in een vertrouwde omgeving ontmoeten. Met deze basis van
vertrouwen en veiligheid ontstaat ruimte om gevoelens te uiten en
problemen te bespreken. Indien nodig kunnen meiden met een
vertrouwenspersoon spreken en advies krijgen. Het uiteindelijke doel is om de
zelfredzaamheid van de meiden te vergroten, met als bijvangst dat meiden
niet alleen met hun problemen blijven rondlopen. De meidengroep van Girls
Forward biedt meiden een veilige plek waar ze hun verhaal kunnen doen en
de weg naar hulpverlening kunnen vinden. In 2020 zijn we begonnen met ons
Healthy Girls – Leiderschapsprogramma, een programma waarbij meiden
competenties en life-skills leren door middel van sport. 
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Focus Girls Forward
Preventief meidenwerk

14-21 jaar Expertise Stille problematiek



Wat willen we bereiken:
Het bieden van ondersteuning bij hulpvragen van sociale,
psychosociale en psychische aard van meiden.
Het (samen) ontdekken en inzetten van vaardigheden en talenten van
de meiden, met als doel om de zelfredzaamheid te vergroten.
Het bieden van ondersteuning bij het zoeken naar adequate en bij de
leef en belevingswereld aansluitende vormen van professionele en
informele hulpverlening.
Het bieden van ondersteuning bij bemiddeling naar adequate
hulpverlening, begeleiding tijdens het traject van hulpverlening en
nazorg na behandeling.

1.

2.

3.

4.
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Hoe willen we dit bereiken:
                                                          – met onze samenwerkings partners 
                                      – door ons team waarbij meiden extra
ondersteuning krijgen en warm doorverwijzen naar hulpverlenings
instanties
                        - waar de meiden een rol nemen in organisatie om hen in
hun kracht te zetten.

Meidenevents

Individuele coaching

Preventieve empowerment sessies

 

Intentie is om zoveel mogelijk impact te creëren voor meiden. Een deel
hiervan kunnen wij zelf door het werk met de meiden te kunnen doen. We
zien ook dat als we andere meidenwerkers, meiden organisaties opleiden
met onze methodiek die werkt dat we nog meer impact kunnen creëren voor
de meiden. 

Focus aankomende jaren
a.    Aantrekken Fondsen en meer donateurs
b.    Uittesten programma voor leeftijd 10-12-jaar
c.    Lanceren programma Girls Night en Healthy Girls in nieuwe stadsdeel
d.    Methodiek erkenning voor onze programma’s 
e.    Train de trainer ontwikkelen voor methodiek
f.     Franchise concept ontwikkelen voor Girls Forward methodiek
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Hoe gaan we deze doelstelling behalen:

 

a.    Aantrekken Fondsen en meer donateurs

Fondsenwerver ingehuurd die zal helpen met aanschrijven van
fondsen 
Marketing Communicatie specialist ingehuurd die zal helpen met
donateurs campagne
Aanschrijven van bedrijven voor partnerships
Maex support traject voor fondsenwerving via gemeente
Amsterdam gekregen voor 2022 
Organisatie van Benefiet event 2022

b. Uittesten programma voor leeftijd 10-12-jaar

Pilot lanceren met Gemeente Amsterdam in 2022

c. Lanceren programma Girls Night en Healthy Girls in nieuwe stadsdeel

In gesprek met stadsdeel Noord voor mogelijkheden in 2023

d. Methodiek erkenning voor onze programma’s 

Methodiek is ontwikkeld voor Girls Night en Healthy Girls
Programma, zijn bezig met aanvraag bij NJI voor methodiek
erkenning.
In gesprek met samenwerkings partners Verwey & Jonker instituut
om advies en expertise hierover in te winnen

e. Train de trainer ontwikkelen voor methodiek

Ontwikkelen training voor onze methodiek zodat we ook anderen 

f. Franchise concept ontwikkelen voor Girls Forward methodiek

Combinatie van meer impact creëren voor meiden door de
methodiek op meerdere locaties te laten implementeren en de
mogelijkheid om hiervoor te kijken naar nieuwe manieren om
inkomsten te genereren.
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Ontwikkelingen

Kansen

Professionalisatie stichting Girls Forward
Jongeren organisaties die zich meer richten op preventie maar nog
geen methodiek hebben die aansluit – Girls Forward methodiek is
interessant voor deze organisaties om aan te schaffen
Sterke branding en marketing campagnes

Dreiging

Momenteel afhankelijkheid van subsidies van de gemeente
Amsterdam 
Grote jongerenwerk organisaties die zich meer richten op preventie
en individuele coaching – maakt kans voor financiering lastiger
voor Girls Forward (vanuit gemeentelijke gelden) gezien die beperkt
budget hebben 
Beperkte uren en middelen om werk voor Girls Forward uit te
voeren

Termijn beleidsplan

Termijn van ons Girls Forward beleidsplan is voor 3 jaar tussen 2022-2024
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1 - Missie/visie 
Ontstaan

In de zomer van 2014 was Zaitoon
op IJburg (een wijk in Amsterdam)
bezig om te kijken hoe ze de buurt
meer in verbinding met elkaar kon
brengen. Zo is ze in contact
gekomen met een jong Ijburgs
meisje dat haar wens uitsprak
voor een plek voor meiden in de
wijk. Er was op dat moment geen
voorziening of jongerencentrum
wat een aanbod had voor
meiden. Ze had ervaring met
meidenwerk sinds 2008 en wilde
graag wat betekenen voor de
meiden op IJburg. Dit is toen gelijk
met netwerkpartners opgepakt en
een maand later begon ze met
het aanbieden van een
meideninloop in een
jongerencentrum aan het strand
op Ijburg. De gezelligheid heeft
zich vermenigvuldigd met leuke en
bijzondere meisjes uit Ijburg.
Samen met buurtgenoten, andere
jongerenwerkers en organisaties,
hebben ze samen gezorgd voor
een veilige en fijn thuisgevoel
waar de meiden zichzelf kunnen
zijn en kunnen praten over dingen
die ze bezighouden.

Aan de hand van de onderwerpen
die naar voren zijn gekomen
tijdens de meidenavonden
hebben ze samen met de meiden
een programma gemaakt met
daarin leerzame thema’s en leuke
evenementen. Daarin hebben ze
partnerorganisaties uit de wijk
meegenomen, zodat meiden
bijvoorbeeld makkelijker aan werk
kunnen komen of gratis kunnen
sporten.

Girls Forward betekent meiden
vooruit helpen, en dit is ook
precies wat onze intentie is:
meiden te inspireren, motiveren
en in hun kracht te zetten. Tijdens
de wekelijkse workshops en
trainingen op de Girls Forward
avonden ontmoeten meiden
elkaar, ontdekken hun talenten en
halen het beste uit zichzelf naar
boven.

“Girls Forward is een plek waar

je niks moet, je kan jezelf zijn

en waar je je thuis voelt” 

Missie Kernwaarden

We engage, Educate and
Empower Girls. Because Girls

Matter!

Respect Compassie Vertrouwen
Leren,  Groeien en  Inspiratie



Why 

Wij geloven dat meiden alles kunnen bereiken waar ze hun zin op zetten.
Meiden zijn talentvol, slim en liefdevol, maar vergeten soms zichzelf op de
eerste plek te zetten. Wij willen bij Girls Forward de meiden een plek bieden
waarbij ze zichzelf kunnen zijn, kunnen stilstaan bij hun ware ‘ik’, en het beste
uit zichzelf te halen. Bij Girls Forward zetten we meiden in hun kracht met
behulp van skills en tools die hen verder kunnen brengen om hun dromen en
ambities waar te maken. Je leert er werken vanuit je kracht, denken in
mogelijkheden en om op jezelf te vertrouwen. Wij staan voor diversiteit &
inclusiviteit, onze deuren staan open voor alle soorten meiden.

How

Girls Forward is een fijne en vertrouwde ontmoetingsplek voor meiden tussen
14 tot 20 jaar. Meiden kunnen er lekker zichzelf zijn en gaan samen met ons
op ontdekkingsreis naar de kwaliteiten en krachten die zij bezitten, om deze
vervolgens in te zetten in het dagelijkse leven. Het mooie is dat meiden
worden betrokken bij het maken van ons programma vanuit hun ideeën,
interesses en wat ze graag willen leren. Wij geloven erin dat iedereen ergens
goed in is en daarom krijgen de meiden ook de kans om in charge te zijn
voor activiteiten. Meiden geven bijvoorbeeld zelf dansworkshops of
kooklessen. Wij zien hierdoor dat zij leren, groeien, en shinen. Door diversiteit
aan achtergronden, karakters en talenten blijven we elkaar verrassen en
inspireren.

What 

Wij organiseren groepsactiviteiten, evenementen en is er individuele
coaching. Tijdens de groepsactiviteiten bieden we awesome workshops aan
op het gebied van Healthy Girls, Identity, Me Myself & I en Performance. We
organiseren jaarlijks een aantal grote events voor en door meiden, waarbij
we meiden willen motiveren, inspireren en verbinden. Onze
vertrouwenspersonen bieden ook individuele coaching aan voor meiden die
behoefte hebben aan een luisterend oor en advies.
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1.2 - Doelstelling 

Het bieden van ondersteuning bij hulpvragen van sociale, psychosociale
en psychische aard van meiden.
Het (samen) ontdekken en inzetten van vaardigheden en talenten van de
meiden, met als doel om de zelfredzaamheid te vergroten.
Het bieden van ondersteuning bij het zoeken naar adequate en bij de leef
en belevingswereld aansluitende vormen van professionele en informele
hulpverlening.
Het bieden van ondersteuning bij bemiddeling naar adequate
hulpverlening, begeleiding tijdens het traject van hulpverlening en nazorg
na behandeling.

De algemene doelstellingen bij Girls Forward zijn om:

1.   Zelfredzaamheid te vergroten 
2.   Netwerk vergroten
3.   Talentontwikkeling 

Dit doen we door middel van: 
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1.3 - Strategie 

Healthy Girls - Bewustwording van een healthy lifestyle sport & beweging,
gezonde voeding, schoonheid
Identity - Cultuur, geloof, normen en waarden zijn onderdeel van ieders
identiteit. We werken aan bewustwording over eigen identiteit (online en
offline) en de manier waarop je jezelf presenteert in je omgeving.
Me, myself & I - Tools aanreiken om voor jezelf op te komen, feedback
geven / ontvangen, debatteren, grenzen aangeven, assertiviteit, jezelf
presenteren (innerlijk en uiterlijk)
Performance - Workshops op het gebied van talentontwikkeling; Jezelf
presenteren, Event plannen, Culture & Fashion, Theater & Performance en
Styling
Girls Care - Jonge mantelzorgers - leren hoe je draagkracht en draaglast
beter in balans brengt.
My Future – Workshop op het gebied van toekomst, studiemogelijkheden,
solliciteren, professionaliteits sessies.

Binnen Girls Forward werken werken met meerdere thema’s en type
activiteiten en verschillende programma’s om onze doelstellingen te behalen

Thema’s 

                                                          – met onze samenwerkings partners 
                                      – door ons team waarbij meiden extra
ondersteuning krijgen en warm doorverwijzen naar hulpverlenings
instanties
                        - waar de meiden een rol nemen in organisatie om hen in
hun kracht te zetten.

Meidenevents

Individuele coaching

Preventieve empowerment sessies

 

Type activiteiten
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Wat: Wekelijkse empowerment sessies 
Wanneer: donderdagen tussen 18:00-21:00
Locatie: Buurtkamer Ijburg - Ed Pelsterpark 8 , 1087EJ Amsterdam
Leeftijd: 14-21 jaar
Programma: 40 weken 

Wat: Wekelijkse sport sessie gelinkt aan leadership competenties
Wanneer: dinsdagen tussen 17:30-20:30
Waar: Metis Montessori college - Tweede Oosterparkstraat 33, 1091 HV
Amsterdam
Leeftijd 12-18 jaar
Programma: 20 weken 

Programma 

1.    Girls Night: 

Programma gericht op empowerment van meiden, waarbij elke week een
andere thema wordt behandeld (Healthy Girls, Identity, Me, Myself & I,
Performance, Girls Care, My Future) doormiddel van inzetten van rolmodellen
en ervaringsdeskundigen die de meiden weten te inspireren en levenslessen
meegeven

2.    Healthy Girls:

Het Healthy Girls Leadership programma is een programma ontwikkeld voor
meisjes vanaf 14 jaar ism Women Win. Sport wordt als middel gebruikt om
competenties en life skills aan te leren. Wij geloven in inner beauty 'je mooi
voelen van buiten, begint vanuit binnen'. De sportactiviteiten zijn voor en
door meiden, je kunt dan denken aan zaalvoetbal voor en door meiden,
basketbal, kickboksen, dansen en nog veel meer sporten



1.3 - Huidige situatie 
Op dit moment bestaat de organisatie al 7.5 jaar sinds de start in augustus
2014. Hieronder overzicht van de ontwikkelingen:
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In 2018 hebben we de eerste professionalisering slag gedaan waarbij we gewerkt hebben aan branding, en
ontwikkeling van onze website.
In 2020 is Girls Forward officieel een stichting geworden en zijn zoals je kunt zien over de jaren gegroeid met ons
programma aanbod.
In 2020 zijn we ook met het team uitgebreid van 2 medewerkers naar een team van 7 mensen part-time als zzpers

In roze zie je nieuwe ontwikkelingen voor Girls Forward waar we mee bezig zijn voor de aankomende jaren
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2.1 - Activiteiten van de organisatie

                    – continueren op Ijburg 
                                – continueren Oud Oost
                           voor alle programma’s 
                                                 – inzet en uitingen
               aanschrijven voor financiële steun
                           acties om donaties op te halen 
                                    Girls Night
                                    Healthy Girls 

                               - in 2021 waren de leeftijdsgroepen gemengd 12-18, we
merkten dat de oudere meiden liever niet met jongere meiden wilden
sporten gezien grote leeftijdsverschil, maar omdat er niet meerdere
momenten waren niet meer aankwamen vanaf 2022 hebben we een
extra sportmoment voor deze meiden 
                                – Samenwerking gemeente Amsterdam die met ons
willen samenwerking voor Pilot programma voor jongere doelgroep,
waar gebrek is op basisscholen voor sport empowerment programma’s
voor meiden
                           – voorheen (2020-2021) was er budget in Healthy Girls
programma om individuele coaching aan te bieden – dat is in 2022 niet
meer het geval en hebben hier losse subsidie voor ingediend
                        – nieuwe manier van geld inzamelen voor Girls Forward om
op deze manier meer onafhankelijk te worden van Gemeentelijke
subsidies. We bieden dan ook de mogelijkheid om professionals (niet
alleen jongerenwerkers) om kennis te maken met ons werk en wat we
doen.

De focus van Girls Forward is om te kijken naar continuaties van huidige
programma’s, hierbij te kijken naar continue verbetering, maar ook kijken of
er mogelijkheden zijn voor andere leeftijdsdoelgroepen of andere locaties
waar de programma’s een kans bieden aan meiden in een (nieuwe) regio. Zie
tabel jaren 2022-2024.

Continuering

Pilot testen

Girls Night

Healthy Girls 12-15

Impact meeting

Marketing en Communicatie
Fondsen

Crowdfunding
Methodiek erkenning

Methodiek erkenning

Healthy Girls 16 +

Healthy Girls 10-12

Move Forward

Benefiet Gala
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                                                           – een van de doelen van Girls Forward
is talentontwikkeling, we zien dat we momenteel veel richten op
empowerment, social work en thema sport. We willen kijken of er vanuit
de meiden interesse is om hier meer mee aan de slag te gaan. In 2018
hebben we een pilot voor dit programma gedraaid op het gebied van
performance, voor sommige meiden slaat dit enorm aan voor sommige
meiden destijds wat minder. We merken dat de vraag nu steeds vaker
naar voren komt vanuit de meiden en willen exploreren in de
aankomende periode of hier ruimte voor is en interesse vanuit fondsen
om dit te ondersteunen.
                                                 voor financiële support 
                             om onze methodiek te verkopen aan andere jongeren
organisaties

Mogelijkheden toekomst

Talentontwikkelings programma 

Aanschrijven van Bedrijven 
Franchise model
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2.2 - Voorbeeld van activiteiten

                                    Effectief communiceren, lichaamstaal, assertiviteit,
storytelling.
                                         Het herkennen van sterke punten en het omarmen
van successen, het herkennen van zwakke punten en weten hoe deze
verbeterd kunnen worden en het nemen van risico's.
                          Het zien van kansen (een betere toekomst), doelen stellen,
inspireren en beïnvloeden (teamwork) en moedig zijn.
                                   Omgaan met emoties en stress, empathisch zijn, een
holistische benadering, gebruik maken kansen om positieve verandering
te creëren.
                                                waardering voor diversiteit, openstaan voor
het onbekende, het vergroten van netwerken.

Programma’s

                     Programma gericht op empowerment van meiden, waarbij elke
week een andere thema wordt behandeld (Healthy Girls, Identity, Me, Myself
& I, Performance, Girls Care, My Future) doormiddel van inzetten van
rolmodellen en ervaringsdeskundigen die de meiden weten te inspireren en
levenslessen meegeven.

Dit is ons signature programma wat we sinds 2014 al aanbieden, het slaat
nog steeds aan he hebben in 2021 onze methodiek op papier gezet met 24
modules en werkboekje voor de meiden. Gemiddeld hebben we 40
workshops per jaar met een bereik van 20-30 meiden 

                         Het Healthy Girls Leadership programma is een programma
ontwikkeld voor meisjes vanaf 14 jaar ism Women Win. Sport wordt als middel
gebruikt om competenties en life skills aan te leren. Wij geloven in inner
beauty 'je mooi voelen van buiten, begint vanuit binnen'. De sportactiviteiten
zijn voor en door meiden, je kunt dan denken aan zaalvoetbal voor en door
meiden, basketbal, kickboksen, dansen en nog veel meer sporten

De methodiek die gebruikt wordt om de meiden in hun kracht te zetten in het
Healthy Girls programma zijn inhoudelijke sessies geïntegreerd met sport. De
inhoudelijke sessies komen vanuit het leiderschapsmodel van Women Win
waarin leiderschap wordt gedefinieerd aan de hand van de volgende 5
competenties:

Girls night:

Healthy Girls:

Ik gebruik mijn stem:

ik heb zelfvertrouwen:

Ik heb een visie:

Ik onderneem actie:

Ik heb een breed perspectief:
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Binnen het aangeboden curriculum is er specifiek gewerkt aan
zelfvertrouwen, grenzen leren aangeven, weerbaarheid, zelfredzaamheid en
bewustwording.

Naast de sporten zijn er ook momenten (zoals een gezamenlijke lunch/diner)
waar ruimte is voor meer informele gesprekken. Andere belangrijke
elementen die in het curriculum worden opgenomen zijn: body- positivity,
inclusie en diversiteit, omgaan met kritiek, verstandig omgaan met drugs en
seks, assertiviteit en zelfrespect. Een deel van deze elementen worden
behandeld gedurende de meer informele bijeenkomsten na het sporten.
Binnen het curriculum zitten de leiderschapsaspecten verworven. 

Dit programma hebben we in 2020 ontwikkelds, en bestaat uit 18 modules.

Leiderschaps
competentie

thema Competenties & Modules

Module 1 - Communicatie en Assertiviteit
Module 2 – Zelfvertrouwen
Module 3 - Bold Moves

My ConfidenceIk gebruik mijn
stem

Ik heb zelf
vertrouwen

Ik heb een
visie

Ik onderneem
actie

Ik heb een
breed
perspectief

Kom tot actie

My Self-love

My Body

My Power

My Future

My Skills &
Talents

Module 4- Who am I?
Module 5 – Body Positivity
Module 6 – My Vision

Module 7 - Acceptatie (van mijn lichaam)
Module 8 – Making Healthy Choices
Module 9 – Verliefdheid & Bescherming

Module 10 – Grenzen aangeven
Module 11 - Opkomen voor jezelf
Module 12 - Actie ondernemen

Module 13 – Vaardigheden en talenten
Module 14 - Prioriteiten stellen
Module 15 - In control of my destiny

Module 16 – Mijn toekomst in sport
Module 17 - Kennismaken met beroepen
Module 18 - De volgende stappen
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3 - toekomst

De versterking van jongerenwerk: een positief perspectief en

ontwikkelkansen bieden aan alle Amsterdamse jongens en meisjes. En met

name aan jongeren die blootstaan aan risico’s en verleidingen en

mogelijk afglijden. Waar nodig wordt kinderwerk ingezet, zodat

jongeren vroeg in beeld zijn.

Versterking van het jongerenwerk
De preventie van jeugdproblematiek zoals criminaliteit, pesten, (seksuele)
uitbuiting van jongeren en slachtofferschap. 
Het College wil dat alle kinderen en jongeren weerbaar opgroeien in
Amsterdam en volop kansen krijgen om zich positief te ontwikkelen

Meidenwerk ontwikkelingen – link met Girls Night programma Girls Forward

In december 2019 werd de beleidsbrief                                  , weerbaar
opgroeien in Amsterdam vastgesteld. De brief gaat over preventie van
jeugdproblematiek door het versterken van het                           , het
verstevigen van het netwerk rondom risicojongeren.

De                        van Positief Perspectief, weerbaar opgroeien die gelinkt zijn
aan het werk met Girls Forward zijn:

Er wordt ook gewerkt aan vernieuwing van het aanbod op het gebied van
jongerenwerk in scholen,                      , online weerbaarheid en in de Jeugd
en Veiligheid Doelgroep. Jongeren krijgen zo in hun eigen leefwereld
vroegtijdig integrale en laagdrempelige hulp en de mogelijkheid om te
werken aan identiteitsontwikkeling, zelfvertrouwen, weerbaarheid en
toekomstperspectief. Hiervoor is € 11,5 miljoen aan middelen ter beschikking
gesteld voor 2019-2022

                     De afgelopen jaren is al veel geïnvesteerd in meidenwerk en zijn
de nodige resultaten geboekt. Zo is het bereik van meiden sterk
toegenomen, soms wel tot 50%. Meidenwerk is gericht op specifieke meiden
problematiek. Zoals weerbaarheid, seksualiteit, loverboys en mensenhandel
en jonge moeders. Dit wordt georganiseerd in activiteiten alleen voor (jonge)
meiden. Zij hebben veelal minder bewegingsvrijheid als gevolg van een
controlerende en bepalende sociale omgeving. Aandacht voor het werken
met meiden is en blijft noodzakelijk.

Positief perspectief

Jongerenwerk

Hoofdlijnen

Meidenwerk

Meidenwerk:
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Girls Forward speelt met het Girls Night programma in op de gebiedsgerichte

uitwerking met focus op op de bovengenoemde elementen uit de beleidsbrief

Positief Perspectief voor de stadsdelen voor stadsdeel Oost – Ijburg en Oud-

Oost

Sport voor meiden ontwikkelingen – link met Healthy Girls programma Girls

Forward

Ruim de helft van alle Amsterdammers is vrouw. De jonge vrouwen bepalen
mede de toekomst van onze stad. Het is daarom belangrijk dat zij alle kansen
krijgen om hun volle potentieel te bereiken, hetgeen ook aansluit bij het
speerpunt van het college met betrekking tot het creëren van gelijke kansen
voor iedereen. Wij moeten actief zorgen dat deze kansen ook in de sport
vergroot worden, want het gaat niet vanzelf. Klassiek aanbod spreekt niet
altijd aan en een generieke inzet op sport stimuleert vaker de jongens dan de
meiden. Hierbij zien wij duidelijk parallellen met het jongerenwerk. Door de
kracht van sport op de juiste manier in te zetten kunnen wij deze kansen
vergroten, want sporten is niet alleen goed voor je gezondheid, je wordt
mentaal weerbaarder en het is mede bepalend voor je ontwikkeling en de
vorming van je identiteit. Helaas moeten we constateren dat ook anno 2021
het aantal meiden bij verenigingen, met name in de tienerleeftijd, achterblijft
bij de jongens. Door meidensport bereik- en zichtbaar te maken, drempels
weg te halen en te inspireren willen we dit meer evenwicht brengen. In
november 2019 is de ‘Agenda Sporten en Bewegen 2019-2022’
gepresenteerd, dit betreft een vierjarenplan met betrekking tot
sportstimulering in Amsterdam. De daarin genoemde ambities en prioriteiten
gericht op meiden krijgen in deze beleidsbrief een verdere invulling, deels
voortbouwend op de vele interventies die al langer uitgevoerd worden of
recent in gang zijn gezet, maar ook door veel nieuwe initiatieven.

Naast de inspanningen die de gemeente verricht binnen haar
sportstimuleringsprogramma’s om doelgroepen te ondersteunen die een
zetje in de rug nodig hebben, zal de komende jaren extra inzet gepleegd
worden op meiden/vrouwen, met het accent op de volgende vier
uitvoeringslijnen met gezamenlijk 10 aandachtsgebieden; 1. Meer meiden
sporten, 2. Meer zichtbare vrouwelijke rolmodellen en talenten, 3. Meer
gemengde teams en 4. Meer evenementen en vrouwen.



Pagina 18

Extra investeren in meiden sporten 

Bovenop de aandacht voor meiden en vrouwen binnen alle
sportstimuleringsprogramma’s van de gemeente wordt extra geïnvesteerd in
deze doelgroep. Daarvoor worden de middelen ingezet die zijn gereserveerd
in de begroting voor de Meiden Campagne, zoals beschreven in de Agenda
Sporten en Bewegen 2019-2022. 

Girls Foward heeft het Healthy Girls aanbod wat zich focust op de

bovengenoemde elementen uit de beleidsbrief Vrouwen en Sport van April 2021

voor meiden in Amsterdam

4 - Organisatie

                       861730318
                      in 2021 nog niet – aanvraag voor 2022 is ingediend
                                Erkend stage instituut als leerwerkbedrijf bij SBB
(Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) voor MBO opleidingen en voor HBO
opleidingen. 

                              Sociaal Cultureel werker, Sociaal – Maatschappelijk
Dienstverlening
                                             , Medewerker evenementenorganisatie,
Medewerker Marketing en Communicatie, Medewerker event
producer

Contactgegevens
Email: info@girlsforward.com
Website: www.girlsforward.com
Telefoon: 0682012491
Postadres: Sont 18,1501 CV Zaandam

Girls Forward is officieel een Stichting ingeschreven bij de KVK en heeft
officiële statuten die gemaakt en ondertekend zijn bij de Notaris in
Amsterdam

KVK nummer:
ANBI status:
Lidmaatschappen:

Zorg en Welzijn: 

Economie en Administratie

mailto:info@girlsforward.com
http://www.girlsforward.com/
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4.1 - bestuur
Sinds Oktober 2020 is Girls Forward officieel een Stichting geworden. Sinds
dat moment is er een officieel 3 ledig bestuur toegetreden in hun rol als
bestuur van Girls Forward. Het bestuur is onafhankelijk en heeft een
onafhankelijk voorzitter. Het bestuur is opgebouwd uit de volgende
bestuursleden 

Voorzitter:                  mevr. Nana Asante (sinds Oktober 2020)
Penningmeester:       dhr. Rinse Bruggeman (sinds Oktober 2020)
Secretaris:                  mevr. Hayat El Bouk (sinds Oktober 2020)
Bestuurslid:                 mevr. Marloes Nijland (sinds Januari 2022)

Het bestuur ontvangt een vrijwilligersvergoeding voor hun inzet, en krijgen
onkosten vergoeding voor stichting gerelateerde kosten die zijn gemaakt. 

4.2 - werknemers

Zakelijk leider: 0.2 FTE
Sr.Social Worker: 0.2 FTE
Jr. Social Worker: 0.4 FTE - 
Jr Marketing & Communicatie: 0.4 FT
Impact Measurement: 0.2 FTE 
Sport trainster: 0.1FTE 
Gezonde catering 0.1 FTE

Trainers / Samenwerkings partners: 0.1 FTE
GF Events medewerker: 0.1 FTE 
Fundraiser: 0.1FTE 
Vrijwilliger tijdens avonden: 0.1 FTE
Bestuur GF 4 leden: 0.4 FTE

Girls Forward werkt met een team van 15 mensen, wat is onderverdeeld in
freelancers en vrijwilligers er zijn geen vaste werknemers in
dienst.Freelancers kunnen voor een programma of project worden
ingehuurd dit varieert van 16-40 weken over een duur van een jaar.
Vrijwilligers kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen voor hun inzet wat
per maand kan worden uitgekeerd

Freelancers: We werken met 7 freelancers voor een totaal van 1.6 FTE

Vrijwilligers: we werken met 8 vrijwilligers samen voor een totaal van 0.8
FTE 
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5 - Financiën
De gemeente Amsterdam is sinds 2014 een stabiele en betrouwbare partner
die ons door middel van jaarlijkse subsidies de afgelopen jaren inhoudelijk en
financieel heeft ondersteund bij het verder ontwikkelen van onze activiteiten
en onze organisatie. Ook de komende jaren verwachten wij dat de gemeente
ons blijft ondersteunen bij onze Girls Night en Healthy Girls programma’s. 

Wij hebben echter de ambitie om als organisatie verder te groeien en daarbij
onze activiteiten uit te breiden zoals meer focus op de individuele coaching
van meiden, het opzetten van een talentontwikkelingsprogramma en het
opzetten van een franchisemodel om onze methodiek te delen met andere
jongeren organisaties. Hierbij merken wij dat de gemeente ons wel graag wil
ondersteunen, maar dat het soms lastig blijkt om de juiste potjes te vinden. In
2021 zijn wij daarom begonnen met het verkennen van de mogelijkheden
van andere financieringsvormen. Zo zijn wij druk bezig geweest met het
aanschrijven van fondsen waaronder ook bedrijven. 

Verder hebben wij om ons als organisatie te profileren in 2022 in de Beurs
van Amsterdam een fundraising event georganiseerd om fondsen in te
zamelen voor Girls Forward om op deze manier meer onafhankelijk te
worden van gemeentelijke subsidies. Dit heeft een flinke inspanning van onze
organisatie en meiden gevraagd, maar is een groot succes gebleken. 

Onze lange termijn strategie is dat de gemeente ons financieel blijft
ondersteunen bij onze huidige programma’s en dat wij jaarlijks een
fundraising event organiseren en fondsen aanschrijven om onze verdere
ambities vorm te kunnen geven. Focus ligt hierbij ook op het vergroten van
ons netwerk op zowel inhoudelijk als financieel gebied.
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Begroting Girls Forward


