Beleidsplan Stichting Bep van de Velden Award 2020-2024

De Stichting
De Stichting Bep van de Velden Award(hierna Award) is op gericht in maart
2020 ter na gedachtenis aan Bep van de Velden , overleden in 2018.
Samen met haar man was Bep medeoprichter van CCV, Computer Centrum van
de Velden in Arnhem. Het bedrijf is actief in de internationale wereld van
betaaloplossingen.
Bep was het toonbeeld van eigenzinnigheid, ondernemerschap, emancipatie,
kleur en gelijkheidsdenken. Daarnaast was(en is!) zij een rolmodel voor velen.
Om haar inspiratie en energie door te geven is de stichting opgericht.

De Award
Hoewel vrouwelijk ondernemerschap geen uitzondering meer is, aarzelen nog
veel vrouwen om deze stap te zetten. Het stimuleren van ondernemen is nog
steeds nodig, zowel mentaal als op praktisch gebied.
De Stichting wil met het doorgeven van kennis en het uitreiken van de Award
deze uitgangspunten stimuleren.
Om het jaar wordt de Award* uitgereikt aan een persoon die als rolmodel kan
fungeren voor haar leeftijdsgroep. De prijs wordt afwisselend aan jonge
vrouwen uitgereikt en aan vrouwen die hun sporen al verdiend hebben. Dit
kan zijn in het bedrijfsleven maar ook ondernemendheid in de kunsten,
wetenschap of zorg. Daarnaast tonen de deelnemers ondernemerszin, succes,
doorzettingsvermogen, creativiteit en treden zij buiten de gebaande paden .
Een rolmodel kan een voorbeeld en inspiratie zijn voor (jonge) vrouwen, zij
kunnen zich identificeren met de winnaar van de Award.
*In 2020 zou de Award voor de eerste maal uitgereikt worden maar de finale is verplaatst
naar oktober 2021 t.g.v. Corona.

Na een eerste selectie, volgen de deelneemsters een serie workshops waarbij
ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling, performance en creativiteit
aanbod komen. Het vormen van een community met gelijkgestemden die
elkaar stimuleren en inspireren is één van de doelstellingen.

Deze workshops worden georganiseerd in samenwerking met de scholen,
culturele instellingen en bedrijfsleven.
Tijdens een finale worden de ongeveer 10 finalistes onderworpen aan een
vakjury en presenteren zij zich aan het publiek. De winnaar ontvangt een
cheque van € 5000,- te investeren in haar bedrijf. Van haar wordt verwacht dat
zij een plan schrijft waarvoor het bedrag besteed wordt.
De finale wordt georganiseerd in een zaal waarbij publiek aanwezig is.

Inkomsten

De Stichting heeft haar inkomsten uit donaties, schenkingen en erfenissen.
Daarnaast worden fondsen benaderd die aansluiten bij de doelstellingen van
de stichting. Het vermogen wordt besteed aan het prijzengeld, het organiseren
van de finale, publiciteit en media.
Het bestuur zet zich in om partijen te benaderen die bereid zijn donaties te
doen.
Het organiseren van de workshops wordt grotendeels in natura aangeboden
door het bedrijfsleven en instellingen
Het bestuur en jury doen hun taken onbezoldigd.
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