
 

 

 
 

Beleidsplan Stichting Justine Borkes 2021-2026 
 
 

Inleiding 
 
De stichting Justine Borkes stelt zich ten doel de dichtkunst in Neder-
land en de emancipatie van vrouwen en LHBTI’s te bevorderen. 
 
De stichting wil de komende 6 jaar, jaarlijks ruim 15% van haar ver-
mogen schenken aan organisaties op het gebied van dichtkunst en 
emancipatie. Hiermee is het totale legaat besteed. Na die 6 jaar zal de 
Stichting Justine Borkes zich opheffen. De stichting wil niet zelf gelden 
werven en zal ook niet openstaan voor aanvragen van derden.  
 
De stichting wil 3 jaar lang een instelling/organisatie begunstigen. Na 3 
jaar wil het bestuur de mogelijkheid hebben een andere instelling te on-
dersteunen. Voordeel hiervan is dat een instelling met de verkregen gel-
den kan rekenen op 3 jaar zekerheid.   
 
 
 

De Stichting Justine Borkes 
 
De stichting Justine Borkes is in 2000 opgericht. Aanvankelijk heette de 
stichting “Rol eens om”, later werd de naam gewijzigd in “Bindingen”. Na 
het overlijden van Justine Borkes is de naam veranderd in Stichting Jus-
tine Borkes. De stichting is benoemd is tot enige erfgenaam en heeft 
daarmee de beschikking gekregen over een vermogen wat zij actief wil 
besteden. 
De oprichtster was lerares Nederlands en afgestudeerd in de Neder-
landse letteren en filosofie. In haar leven heeft ze 15 dichtbundels voor-
namelijk in eigen beheer uitgegeven. Als geen ander heeft ze ervaren 
hoe moeilijk hoe het is om dichtkunst onder een breed publiek toegan-
kelijk te maken. Behalve dichtkunst was zij ook geïnteresseerd in beel-
dende kunst en exposeerde zij ook door haar gemaakte schilderijen.  
De oprichtster streed voor de emancipatie van de vrouw en was actief in 
Dolle Mina beweging. Ze verzette zich in de laatste jaren van haar leven 
o.a. tegen het gemak waarmee vrouwen hun achternaam opgaven.  
 
 
  



 

 

Doel, doelgroep en strategie  
 
Bij belangrijke momenten bieden gedichten steun. Het helpt stil te staan  
en even na te denken. Iets wat voor iedereen, van jong tot oud, belang-
rijk is. De poëzie kan dat effect hebben omdat de dichter het minst van 
allen de ruimte heeft om zijn boodschap over te brengen. Daarom dient 
die per definitie beknopt en kernachtig te zijn. 
Tegelijkertijd staan gedichten vaak ver van jongeren en volwassenen af. 
De stichting wil dichtkunst toegankelijker maken middels het stimuleren 
van onderwijs over dichtkunst en het mogelijk maken van aantrekkelijke 
uitgaven over dichtkunst.  
 
De emancipatie is nog altijd niet voltooid. De stichting wil zich inzetten 
voor het verder bevorderen van vrouwenemancipatie. Vrouwen zijn nog 
altijd minder vaak economisch zelfstandig. Turkse en Marokkaanse 
vrouwen zijn maar half zo vaak economisch zelfstandig als Surinaamse 
en autochtone vrouwen. Er is betere wetgeving gekomen om seksueel 
geweld en intimidatie te bestraffen maar nog steeds hebben veel en 
vrouwen hiermee te maken.   
Maar daarnaast wil zij zich ook inzetten voor de emancipatie van homo-
seksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders. Dit 
onder meer door er voor te zorgen dat de kennis op dit gebied onder de 
Nederlandse bevolking verder toeneemt. Maar ook door bijvoorbeeld 
homoseksuele moslims te ondersteunen die het, door de verschillende 
werelden waarin zij leven, extra moeilijk hebben. 
 
De uiteindelijke doelgroep van de poëzie initiatieven zijn jongeren, via 
onder meer het onderwijs, en volwassenen die net die extra prikkeling 
nodig hebben om gedichten tot zich te nemen.  
Voor emancipatie bestaat de uiteindelijke doelgroep uit vrouwen en 
LHBTI’s die door de maatschappij of etnische achtergrond op een ach-
terstand gezet worden.  
 
De stichting heeft er voor gekozen om niet zelf met deze doelgroepen te 
communiceren, maar dit te doen via organisaties die al veel ervaring 
hebben met het bereiken van deze doelgroepen.  
Zij benadert deze organisaties actief met voorstellen tot samenwerking 
die aansluiten bij de doelstellingen van de stichting. 
 
De intermediaire doelgroep van stichtingen en uitgevers kan via website 
www.stichtingJustineborkes.nl meer te weten komen over de stichting.  
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Activiteiten 
 
De stichting heeft op dit moment vijf organisaties op het gebied van de eman-
cipatie en vier op het gebied van de dichtkunst geïdentificeerd die zij een 
jaarlijkse schenking wil doen. Alle negen deze organisaties hebben de ANBI-
status. Daarnaast wil zij via een samenwerking met een uitgever het uitbren-
gen van nieuwe dichtbundels mogelijk maken.  
De stichting wil zich drie jaar aan de begunstigde verbinden. Na drie jaar kan 

de relatie met de begunstigde voortgezet worden of kan een andere instelling 
uitgekozen worden. 
 
Het bestuur heeft voor de komende 3 jaar de volgende instellingen op het ge-
bied van bevorderen van dichtkunst en emancipatie geïdentificeerd. 
 

 
Dichtkunst  
 
1. Stichting School der Poëzie 
 
School der Poëzie ontwikkelt en voert in het hele land poëzieprojecten 
uit met en voor kinderen en jongeren. School der Poëzie biedt aan scho-
len gespecialiseerde vakdocenten aan die lessen verzorgen over po-
ezie. Er is specifieke aandacht voor het VMBO.  
Projecten worden afgesloten met een theaterprogramma de Poëzie-
revue in een lokaal theater. Tijdens een inspirerende show presenteren 
leerlingen van een of meerdere scholen hun eigen werk. Dit trekt volle 
zalen met leerlingen, familie en bekenden en andere belangstellenden. 
Ook werkt de School der Poëzie nauw samen met de Grote Poëzie prijs. 
In aanloop van de grote poëzie prijs organiseert de School der  
Poëzie lessen op scholen (zie hieronder). 
Stichting de School der Poëzie heeft een ANBI status. 
Zie verder op: https://schoolderpoezie.nl/ 

 
 
2. Stichting de Poëzieclub  
 
De poëzieclub geeft een tijdschrift uit (Awater) en organiseert jaarlijks de 
Grote Poëzie prijs, de Gedichtenwedstrijd en de Johnny. De Grote Po-
ezieprijs bekroont jaarlijks de beste Nederlandstalige bundel van het 
jaar. De bundel moet gepubliceerd zijn bij een gerenommeerde uitgever 
of in eigen beheer, in een oplage van minimaal 250 exemplaren. De 
grote Poëzieprijs gaat samen met lessen op scholen. Onder leiding van 

https://schoolderpoezie.nl/


 

 

een vakdocent van School der Poëzie gaan kinderen en jongeren ge-
dichten lezen van dichters die genomineerd zijn voor de Poëzieprijs om 
daarna zelf een gedicht te schrijven. 
De Poëzie prijs overweegt jaarlijks een aanmoedigingsprijs en publica-
tiemogelijkheid in het leven te roepen. Daar wil onze stichting graag aan 
bijdragen.  
Stichting de Poëzieclub heeft een ANBI status. 

Zie verder https://www.poezieclub.nl/ 
 

  

3. Stichting Poëziepaleis 
 
Het Poëziepaleis is hét landelijke aanspreekpunt voor iedereen die meer wil 
weten over poëzie voor en door kinderen en jongeren. Het Poëziepaleis orga-
niseert onder andere de wedstrijden Kinderen & Poëzie voor basisscholen en 
Doe Maar Dicht Maar voor het voortgezet onderwijs, verzorgt workshops en 
masterclasses, produceert lesmateriaal, publiceert dichtbundels en coacht 
jonge dichters. Het Poëziepaleis is productiehuis, kenniscentrum, ontmoe-
tingsplek en vraagloket. 
 
Stichting Poëziepaleis bestaat sinds 1 januari 2009. Deze nieuwe stichting 
huisvest twee organisaties met een solide reputatie in poëzie-educatie: Stich-
ting Kinderen en Poëzie, opgericht in 1990 en Stichting Doe Maar Dicht 
Maar, opgericht in 1985. Het Poëziepaleis brengt kinderen en jongeren in 
aanraking met poëzie om hen de schoonheid van taal te laten zien en hen 
kennis te laten maken met de mogelijkheden die taal biedt om gevoelens te 
uiten. Zij biedt een platform aan waarop kinderen en jongeren kunnen kennis-
maken met poëzie en zich kunnen uiten en ontplooien in de dichtkunst. 
 
Op een speelse wijze laat zij kinderen kennismaken met poëzie door het aan-
bieden van lespakketten, workshops en masterclasses, de wedstrijden en de 
publicatie van een groot aantal winnaars in de jaarlijkse dichtbundels. Hier-
door worden overal – soms onvermoed – talent aangeboord. 
 
De ambitie van de stichting is om kennis, kunde, enthousiasme en bezieling 
samen te brengen om zo een groter draagvlak voor poëzie te creëren onder 
kinderen, jongeren en docenten. 
 

Stichting Poëziepaleis heeft een ANBI status. 

Zie verder https://www.poeziepaleis.nl/ 
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4.  Stichting Trustfonds Rijksakademie. 
 
De Rijksakademie van beeldende kunsten is een hogere kunstopleiding 
in Amsterdam. Ze vormt een internationaal platform voor startende kun-
stenaars, en biedt een residency programma van twee jaar voor onge-
veer 50 internationale en nationale kunstenaars. Stichting Trustfonds 
Rijksakademie werft fondsen ter ondersteuning van de activiteiten van 
de Rijksakademie. Uit deze activiteiten wordt een kwart van het Rijkaka-
demie-budget gefinancierd. 
Het trustfonds biedt de mogelijkheid een kunstenaar te ondersteunen 
door middel van een fellowship. In de komende 6 jaar wil de Stichting 
Justine Borkes twee kunstenaars ondersteunen met een fellowship. Een 
kunstenaar die gender en identity als thema wil onderzoeken en een 
kunstenaar die in zijn beeldende werk ook met woorden en taal werkt. 
Meer en meer en kunstenaars gebruiken ook woorden in hun beeldende 
werk om hun verhaal te kunnen vertellen. Disciplines zijn minder strak 
gescheiden en de combinatie van beeld en taal biedt ruimte voor nieuwe 
experimenten.  
De stichting wil de selectie van de kunstenaar binnen de genoemde 
voorwaarden uitbesteden aan de Rijksakademie. Stichting Trustfonds 
Rijksakademie heeft een ANBI status.  
Zie verder: https://www.rijksakademie.nl/en/rijksakademie-foundation 

 
 

5. Ondersteuning uitgaven  
 
De stichting wil jaarlijks, in samenwerking met een uitgever, 3 tot 4 dichtbun-
dels subsidiëren. Per uitgave wil de stichting met €2000 tot €3000 bijdragen. 
De stichting doet dit uitdrukkelijk in samenwerking met de uitgever. De uitge-
ver bepaalt en motiveert de keuze van de dichter. Door onze bijdrage wordt 
het risico van de uitgever sterk verminderd, waarmee de drempel om een 
bundel van een interessante nieuwe dichter uit te brengen sterk wordt ver-
laagd.  Bovendien zal de stichting zich sterk maken voor een niet terugvor-
derbaar voorschot voor de dichter. In de uitgave zal vermeld moeten worden 
dat de uitgave mogelijk is gemaakt dankzij de stichting Justine Borkes.  
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Emancipatie 
 
6. Mamma Cash 
 
De stichting Mama Cash steunt elke jaar meer dan 100 organisaties, netwer-
ken en vrouwenfondsen. De stichting ondersteunt groepen vrouwen, trans-
genders en intersekse personen die luid en duidelijk opkomen voor hun men-
senrechten. De stichting geeft prioriteit aan vrouwen die meer dan wie ook in 
de hoek zitten waar klappen vallen en daar stelling tegen nemen. Meiden die 
uitgebuit worden in de kledingindustrie. Inheemse vrouwen die opkomen te-
gen machtige bedrijven die hun leefomgeving exploiteren en vernietigen. 
Sekswerkers die moeten opboksen tegen seksueel geweld, politiegeweld en 
tegen een stapel vooroordelen. Vrouwen met een handicap die zich teweer-
stellen tegen gedwongen sterilisatie. Transgenders die worden gediscrimi-
neerd op de arbeidsmarkt.  
Mamma Cash is een ANBI stichting. 
Zie verder https://www.mamacash.org/nl/homepage 
 
 

7. Stichting Vriendenkring IHLIA 
 
IHLIA LGBTI Heritage (voorheen Internationaal Homo/Lesbisch Informatie-
centrum en Archief) is een internationaal archief en documentatiecentrum dat 
zich richt op het verzamelen en ontsluiten van allerhande informatie over les-
bische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders 
(LHBT’ers) uit de hele wereld. 
IHLIA LGBTI Heritage heeft een collectie die bestaat uit zo'n 26.000 boeken, 
4.800 tijdschrifttitels, 7.000 items met speelfilms, documentaires, tv-series en 
reclamespotjes, 6.500 affiches en 10.000 scripties, brochures, werkstukken 
en nota’s. 
De Stichting Vriendenkring IHLIA gebruikt haar donaties om boeken en tijd-
schriften aan te schaffen die voor het IHLIA zelf te duur zijn. De stichting Bin-
dingen wil hier graag aan bijdragen.  
De stichting Vriendenkring IHLIA is een ANBI stichting.  
Zie verder http://www.ihlia.eu/oude_website/www.ihlia.nl/dutch/alge-
meen/vriendenkring.html 
 
 
8. Het Blauwe Fonds 
 
Het Blauwe Fonds investeert in (vrijwilligers)projecten die de lhbti-emancipa-
tie verbeteren. Het fonds richt op drie pijlers: coming out, migratie achter-
grond en ouderen. Het fonds heeft o.a. de volgende projecten ondersteund: 

https://www.mamacash.org/nl/homepage
http://www.ihlia.eu/oude_website/www.ihlia.nl/dutch/algemeen/vriendenkring.html
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projecten op scholen, bijeenkomsten over gezondheid en veiligheid voor do-
ven en slechthorende lhbti’ers, een voorstelling voor middelbaren scholieren 
(ho-monologen), een lhbti congres tijdens het 400 jarig jubileum van de 
Dordtse Synode (Ode aan de Synode), een foto expositie in de openbare 
ruimte over de eerste generatie openlijk lhbti’ers, het Pink Marrakech festival 
voor de Nederlands-Marokkaanse lhbtq–community, het project Onzichtbare 
Ouderen gericht op het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit bij 
woon- en zorginstellingen, eerstelijns hulpverleners en onderwijs.  
Het fonds krijgt veel meer aanvragen dan het kan honoreren. 
Het Blauwe Fonds is een ANBI stichting 
 
Zie verder: https://www.hetblauwefonds.nl 
 
 
9. Femmes for Freedom 
 
Femmes for Freedom (FFF) is een Nederlandse stichting die zich inzet voor 
huwelijkse, seksuele en financiële vrijheid van vrouwen met een biculturele 
achtergrond. De stichting komt op voor de rechten van meisjes en vrouwen 
die de nare gevolgen ondervinden van allerlei vormen van huwelijkse onvrij-
heid, seksuele onderdrukking en financiële mishandeling. FFF streeft naar 
gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. Zij strijdt tegen huwelijkse onvrij-
heid en voor Seksuele vrijheid en gezondheid en financiële zelfverdediging.  
 
Sinds 2011 heeft Femmes for Freedom honderden vrouwen geholpen en een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de rechtspositie van 
vrouwen. Bovendien hebben zij zich ontwikkeld tot het kenniscentrum op het 
gebied van positie en emancipatie van vrouwen en meisjes met een bicultu-
rele achtergrond. Femmes for Freedom verzorgt gastcolleges en geeft work-
shops en trainingen over huwelijkse onvrijheid, kindhuwelijken, huwelijkse ge-
vangenschap, verborgen vrouwen, polygamie en eerwraak.  
 
Door het werk van de stichting is Nederland het eerste land met wetgeving 
om huwelijkse gevangenschap tegen te gaan. 
Femmes for Freedom is een ANBI stichting 
Zie verder: https://www.femmesforfreedom.com/ 
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10. W0=MEN 
 
De vereniging WO=MEN (women equals men) strijdt voor gelijke machtsver-
houdingen tussen vrouwen, mannen en gender non-conforme personen. De 
vereniging heeft zowel institutionele als individuele leden zoals ontwikkelings- 
en vredesorganisaties, vrouwen- en genderrechten organisaties, vakbonden, 
politie, journalisten, kennisinstituten, academici, militairen, ondernemers, stu-
denten en opiniemakers. 
 
Samen wordt gewerkt aan een rechtvaardige wereld waarin gendergelijkheid 
en de rechten van vrouwen en meisjes worden gerespecteerd.  W0=MEN wil 
dat vrouwen, mannen en gender non-conforme personen gelijke invloed en 
aanspraak hebben op natuurlijke hulpbronnen, productieketens, (internatio-
nale) bedrijven en klimaatafspraken. Ze zet zich in voor een duurzame en 
een gender rechtvaardige economie. Immers vrouwen en gender non-con-
forme personen worden vaak uitgebuit. In (post)conflictsituaties zijn de rech-
ten van vrouwen, mannen en andere gender identiteiten vaak niet gelijk. 
Wo=men zorgt ervoor dat mensen eerlijk vertegenwoordigd worden en bij 
kunnen dragen aan wederopbouw.  
 
De belangrijkste activiteiten zijn:  
Lobbyen ofwel het agenderen, informeren, adviseren en beïnvloeden van 
maatschappij, ministeries, instituties en politiek. Verzamelen en delen en ken-
nis. Het beschikbaar maken van onderzoeksadviezen voor beleid. 
Signaleren van gender ongelijkheid en schending van vrouwenrechten.  
Blootleggen van ongelijke machtsrelaties, stereotypering en inconsistentie in 
beleidsmaatregelen. 
De vereniging WO=MEN heeft een ANBI status  
Zie verder https://www.wo-men.nl/ 
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De Stichting Justine Borkes 
 
 

Bestuurssamenstelling 
 
Voorzitter: Barbara Blom 
Secretaris: Martine Abels 
Penningmeester: Hein Bergmann 
Algemeen lid: vacature 
 
 
Beloningsbeleid 
 
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaam-
heden.  
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening 
van hun functie gemaakte kosten. 
 
 
Contactgegevens van de stichting 
 

Naam: Stichting Justine Borkes 
RSIN: 814394656 
KvK nummer: 09115106 
Vestigingsadres: Piet Heinstraat 51 6512 GS Nijmegen 
Telefoonnummer: 06-31220674 
Bankrekening nummer:  
Website: stichtingjustineborkes.nl/stichting 
Email: info@stichtingjustineborkes.nl 
 

 
 
 

  



 

 

Financiën en beheer vermogen 
 
Het vermogen van de stichting wordt geheel gevormd door het legaat dat zij 
ontvangen heeft van Justine Borkes. 
 
De stichting wil haar vermogen in 6 jaar tijd verdelen over doelen op het ge-
bied van de dichtkunst en op het gebied van de emancipatie. Na 6 jaar wil de 
stichting zich opheffen.  

 
Het bestuur beoordeelt geen aanvragen en zal zich niet inzetten om extra 
gelden te verwerven. Op deze manier kan het bestuur efficiënt en tegen lage 
kosten haar taak uitvoeren.   
Wel zal het bestuur contact houden met de hiervoor genoemde instellingen 
en kan zij na 3 jaar eventueel andere instellingen begunstigen. 
In het algemeen geldt dat het uitgangspunt is om de beheer- en administra-
tiekosten zo laag mogelijk te houden. Zie voor een overzicht per activiteit de  
separate begroting. 
 
De penningmeester zal elk jaar een jaarrekening opstellen, die samen met 
het bestuursverslag op de website van de stichting zal worden gepubliceerd. 
 
Geld dat uit het legaat is ontvangen wordt verspreid op de rekening courant 
en/of diverse internetspaarrekeningen aangehouden en daarna besteed aan 
het beoogde doel. 
 
Een eventueel positief saldo bij liquidatie van de stichting zal worden besteed 
ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of ten be-
hoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend 
het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. 

 


