Beleidsplan
Inleiding:
Stichting Burger werkt sinds haar oprichting in 2006 aan het verkleinen van de
kloof tussen politiek en burger.
Dit doen we door de burger te informeren en te interesseren. Daarmee
komt het bereiken van de doelstelling, het informeren en interesseren van
burgers, weer een stapje dichterbij. Onze volledige doelstelling luidt:
De stichting strekt zich ten doel: het versterken van de cohesie in onze samenleving
door een bijdrage te leveren aan het informeren en interesseren van burgers, van
alle nationaliteiten en hun respectievelijke cultuur, religie en achtergrond, en het
stimuleren van hun participatie, in het uitwisselen van de verschillende opvattingen
op sociaal-maatschappelijk en cultureel gebied, dit alles in de breedste zin des
woords.
Doelstellingen
De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:
a. het organiseren en verlenen van steun aan bijeenkomsten die bovenstaande
doelstelling onderschrijven;
b. het verlenen van steun aan burgers en organisaties in de samenleving die een
soortgelijk doel hebben;
c. het verlenen van steun aan organisaties die in betrekking staan tot het staatkundig
beleid en tot de organisatie van het staatkundig leven, en
d. het verlenen van steun aan organisaties en personen in de samenleving die zich
bezig houden met activiteiten tot Nut van het Algemene.
Activiteiten
In de komende periode wordt voor een of meerdere speerpunten binnen Stichting Burger
Onderzoek (SBO) onderzoek verricht. Dit geldt onder andere voor het
onderzoek naar Jeugdzorg in de Regio Haaglanden.
Daarnaast worden diverse inhoudelijke activiteiten georganiseerd vanuit
Stichting Burger Academie (SBA). Het betreft hier bijeenkomsten, workshops
en masterclasses.
Tevens wordt vanuit Stichting Burger Evenement (SBE) als jaarlijks
terugkomende bijeenkomst het evenement “Prinsjesnacht” in september van
dat jaar georganiseerd.
Financieel beleidsplan
Ook Stichting Burger zal in de komende jaren voor een groot deel afhankelijk
blijven van vrijwillige bijdragen van een select gezelschap aan donateurs. De
stichting probeert zich ook in het komende jaar meer op individuele donateurs
te richten en partnerschappen aan te gaan met organisaties, instellingen en
bedrijven om zo meer activiteiten te kunnen ontplooien.
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