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Rising You Nederland

Aanvraag ANBI (belastingdienst vs giften) gehonoreerd

CBF (keurmerk) voorbereid, maar in wachtstand (kosten).

3 onderdelen verdelen over de Stichting of BV
> Rising You Climbing Club (stichting)
> Rising You Academy
> Rising You Pro (niet binnen de stichting)

Beleidsplan, begroting en vorige rapportage (Q4) zijn gepubliceerd

onder “verantwoording”op de website

Bankrekening duurde lang en is complex geweest door 

buitenlandse bestuurders. 

Aansprakelijkheidsverzekering is geëffectueerd begin April.

RY NL
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Climbing Club Den Haag

Instructeur Den Haag gecontracteerd (doet tevens de IT). 15 

kandidaten zullen worden gekozen in overleg met het gemeentelijk 

werkservicepunt.

Beoogde openingsdatum 1 April uitgesteld.

Locatie Uithof gecontracteerd. Wacht op her-opening

7,5k is gecommitteerd uit Regiodeal DH ZW voor 2020

Aansluiting bij participanten van de energie-academie (vlakbij!) met 

ca 200 statushouders in samenwerking met gemeente

Aanvraag Haagse Fondsen wacht op definitief contract met de 

gemeente.

Den Haag 
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Aanvraag Den Haag
Totale kost (2 locaties): 90.000 EUR
Belangrijkste kosten:

> Personeel: 53.000 EUR
> Kosten deelnemers: 22.000 EUR

Reeds toegekende financiering: 67.500 EUR

Vraag bijdrage Den Haag: 22.500 EUR

Regiodeal bijdrage -7.500 EUR

Vraag aan Haagse Fondsen 15.000 EUR
> Continuïteit voor 3 jaar mogelijk?
> Partial Funding opstart opleiding mogelijk (40k) ?
> Voorwaarde is contract met gemeente DH

Vraag
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Update RY Academy en RY Pro
Op zoek naar opleidingslokatie (voorkeur voor as Den Haag/Utrecht, 

centraal in de Randstad ivm bereikbaarheid)

Werkgevers in gesprek voor werk op hoogte (event op 13 maart ism

Tennet is geannuleerd), maar stilgevallen

Gesprekken gemeente Amsterdam over toeleiding werk loopt

Resultaatdoel training programma Den Haag: 12/15 succes rate

Beoogd 12 plaatsingen in 2020, 50 in 2021

Grootste hindernis in NL is de versnippering door decentralisatie van 

het asielzoekersbeleid. Elke gemeente heeft ander beleid. Daardoor 

ook bij UWV, Vluchtelingenwerk etc.

Academy
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Bestuurders en personele beloning

Vacatiegeld bestuurders RY NL (4). Alleen kostendeclaratie, geen 

beloning. Eea conform ANBI en CBF eisen.

Beloning Trainers, opleiders en Management van RYNL volgt CAO 

sportverenigingen (en budget VW)

Bevestiging bestuur nodig op beloningsbeleid. Bevestigd 23-4

Academy
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Other

Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden voor een Irata-1 voor 

statushouders. (Internationale Arbeidsmobiliteit en optie tot remigratie 

speelt mee)

Continuïteit in de funding van de klimclubs en financiële onzekerheid 

ivm Corona-crisis.

Impact Corona op toestroom vluchtelingen en werkloosheid.

Erasmus+ programma

Er is geen recht op staatssteun door de oprichting onder de sbi-code 

“arbeidsbemiddeling”

Strategie



www.risingyou.club
www.risingyou.nl
Social media: risingyou.nl

We appreciate your support!

http://www.facebook.com/risingyou.be
https://twitter.com/RisingYouBe
https://www.youtube.com/channel/UCmES1dh4t-NcERr1jcq1QdA
https://www.instagram.com/risingyou.be/
http://www.risingyou.eu/
https://www.linkedin.com/company/rising-you-th-/

