Beleidsplan 2019-2020 van Business incubator SeedZ (BI-SeedZ)
Contactgegevens
www.bi-seedz.nl
info@bi-seedz.nl
BI-SeedZ creëert een faciliterende, educatieve en ondersteunende omgeving. Door het
ondersteunen van de doelgroep worden barrières overwonnen. Hen wordt de weg gewezen
op een voor hen onbekende arbeidsmarkt met behulp het partnernetwerk van
BI-SeedZ. Dit stelt ze in staat om een eigen onderneming te beginnen of om een betaalde
baan te vinden.
Doordat BI-SeedZ haar coaches1 (ambachtslieden, business coaches en professionals met
migranten achtergrond die al op de Nederlandse arbeidsmarkt werkzaam zijn) ter
beschikking stelt aan de deelnemers kunnen ervaringen worden uitgewisseld en
ondersteuning worden verleend. De BI-SeedZ coaches helpen met het overwinnen van
barrières die gerelateerd zijn aan taal, sociaal netwerken, kennis van arbeidsmentaliteit.
Zodoende neemt de kans op duurzame instroom op de arbeidsmarkt toe.
Sinds juli 2018 heeft BI-SeedZ voor haar activiteiten een pand ter beschikking gekregen aan
de Putselaan 45 in Rotterdam.
BI-SeedZ biedt:
Facilitaire ondersteuning
• Infrastructuur: werkruimte, werkplaats, expositieruimte, vergaderruimte en verkoop
ruimte;
• Collectieve facilitaire diensten (marketing, PR, boekhouding en acquisitie);
Educatie
• Nederlandse taal, vaktaal en conversatie vaardigheden (in samenwerking met een
taalopleidingsinstituut Hamrah in R’dam)
• Skills training (in diverse disciplines en ambachten),
• Software training (AutoCAD 2D en 3D, Adobe creatieve softwares),
• Entrepreneurship training,
• Project based training
Begeleiding
• Peer-coaching
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Een buddy programma
Een netwerk van bedrijven en professionals

Activiteiten
• Organiseren van evenementen van sociaal-culturele aard
• Netwerkbijeenkomsten
• Informatiebijeenkomsten zoals conferentie en symposia
• Presentaties en exposities van deelnemers
• Pitches
Activiteitenplan vanaf oktober 2019
t/m april 2020: maandelijks een expositie + opening van 4 deelnemende kunstenaars van
migranten/vluchtelingenafkomst, inclusief netwerkbijeenkomst
Januari 2020: workshop 1e ronde voor deelnemers 'leren presenteren' en kunstwerken
vermarkten
Februari: mini-symposium met gasten van opleidingsinstituten, kunstacademies,
galeriehouders, kunstbeursorganisatoren, culturele organisaties, beleidsmakers en
sleutelfiguren in de kunsten, deelnemende kunstenaars van migrantenafkomst en in
Nederland wonende kunstenaars
Mei 2020 t/m november 2020:
maandelijks een expositie + opening van 4 deelnemende kunstenaars van
migranten/vluchtelingenafkomst, inclusief netwerkbijeenkomst
Mei 2020: workshop 2e ronde voor deelnemers
September 2020: mini-symposium die de diepte verkennen over selectiecriteria, hoe
kwaliteit wordt bepaald, welke verhalen wel of niet gehoord worden. Met gasten van
opleidingsinstituten, kunstacademies, galeriehouders, kunstbeursorganisatoren, culturele
organisaties, beleidsmakers en sleutelfiguren in de kunsten, deelnemende kunstenaars van
migrantenafkomst en in Nederland wonende kunstenaars
Het werven van gelden
Bi-Seedz werft zijn gelden via het werven van sponsoring, donaties, giften, filantropie, subsidies,
inkomsten uit bijdragen van activiteiten en fondsenwerving.
De werving van geld gebeurt op kleinschalige en directe manier zoals via contacten met relaties,
zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met donateurs en organisaties,
samenwerkingspartners onderhouden we en daarnaast werven we nieuwe contacten/relaties en
donateurs door het organiseren van bijeenkomsten.
De werving kan gebeuren via schriftelijk of telefonisch contact, het inzetten van multimedia en
sociale media. Het voeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen kan door
persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties.
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De soorten bijdragen die er kunnen zijn:
- Sponsoring: een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de
ene partij (de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en/of materieel
ondersteunt en waarbij de andere partij (de gesponsorde) een nauw omschreven
evenwaardige tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van diens
doelstellingen. Het gaat om: een zakelijke overeenkomst (sponsorcontract), prestatie en
evenwaardige tegenprestatie, tweerichtingsverkeer.
- Donateurschap: eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel!
- Giften: eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel
- Subsidies: financiële bijdrage van de overheid vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in
stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden.
- Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende middelen.
De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen.
Het beheer en de besteding van het vermogen
Stichting BI-SeedZ voert een administratie waaruit blijkt dat:
- welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald,
welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat
geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen
van de instelling is.
- Een overzicht van inkomsten en uitgaven
- De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van
de stichting.
- Aan het einde van het boekjaar wordt door de penningmeester en een extern
administratiekantoor de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande
uit de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over
het betreffende boekjaar opgesteld. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en
accordeert middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Het financieel
verslag wordt gepubliceerd op de website van Bi-Seedz.
- De bestuursleden ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte
onkosten (zie statuten, artikel 3.4)
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