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Berg Talent is een particulier fonds van de familie Van den Berg. Deze familie heeft zelf een grote
affiniteit met het ondersteunen van jongeren om hun maatschappelijke ontwikkeling te bevorderen
daar waar de benodigde financiële mogelijkheden niet aanwezig zijn.
De Foundation heeft ten doel het geestelijk en fysieke welzijn van jongeren, waarbij de financiële
draagkracht niet toereikend is, te bevorderen. Onder jongeren verstaat de Foundation de
leeftijdscategorie 11 tot 19 jaar. De Foundation ondersteunt financieel de jongeren op het gebied
van cultuur (bijvoorbeeld muziek, theater en schilderkunst), educatie (bijvoorbeeld taalopleidingen
of een opleiding in het buitenland) en fysiek welzijn (met een specifieke focus op sporten met
kleinere budgetten bijvoorbeeld handboogschieten, triatlon en gehandicaptensport). Door deze
jongeren in hun ontwikkeling verder te helpen probeert Berg Talent ze in staat te stellen de beoogde
doelstellingen (ontwikkelen van zelfvertrouwen/gezonder leven/het bevorderen van de
maatschappelijke participatie /deelname aan de sociale activiteiten) te realiseren.
In het bijzonder hoopt Berg Talent jongeren, die gemotiveerd zijn en hun talenten bewezen hebben,
een kans te geven zichzelf naar een hoger niveau te tillen en is zij ervan overtuigd dat dit, door de
voorbeeldfunctie, in brede zin ten goede komt aan het welzijn van de Nederlandse samenleving.
Deze mensen groeien uit tot ambassadeurs op het gebied van sociale verbroedering, het verbinden
van de verschillende lagen in de samenleving en gezond leven.
Berg Talent is van mening dat door middel van het stimuleren van cultuur, onderwijs of welzijn onder
jongeren een significante bijdrage kan worden geleverd aan het verbeteren van de Nederlandse
samenleving. Culturele, educatieve en fysieke welzijnsactiviteiten verbroederen, zorgen voor
verbinding tussen alle lagen van de Nederlandse bevolking en zorgen voor een betere geestelijke en
fysieke gezondheid. Met de te vergeven steun hoopt Berg Talent jeugdige talenten al op vroege
leeftijd in aanraking te laten komen met de bovengenoemde waarden zodat zij dit voor altijd mee
zullen nemen en als een voorbeeldfunctie kunnen fungeren voor hun leeftijdgenoten.
Oprichters van Berg Talent
De Foundation is opgericht door de familie Van den Berg, een ambitieuze en ondernemende familie
waar de cultuur, onderwijs, gezondheid, welzijn en sport van/voor jongeren zeer belangrijk wordt
gevonden. Omdat zij in de loop van hun maatschappelijke carrièrekansen hebben gekregen en
gecreëerd die hen ver hebben gebracht willen zij nu graag hun kennis en netwerk inzetten om
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anderen verder te helpen. Van huis uit is de interesse voor cultuur, educatie en welzijn altijd al zeer
groot en om dit enthousiasme verder uit te kunnen dragen willen zij mogelijkheden creëren voor
jongeren om hiermee in aanraking te komen en hen verder te helpen binnen het interessegebied
waarin zij zich verder willen ontwikkelen.
Budget
Berg Talent richt zich met name op ondersteuning van cultuur, educatie en fysiek welzijn (met een
focus op sport als middel voor het fysieke welzijn en tevens als stimulans voor andere jongeren om
actief sport te beoefenen). De aanvragende jongere moet kunnen aantonen dat de draagkracht
(persoonlijke of gezinssituatie) van de aanvrager niet toereikend is. Deze beoordeling kan ook plaats
vinden in samenwerking met andere instanties (denk aan gemeentes, culturele & educatieve
instellingen, sportbonden of NOC NSF).
Het vermogen van de Foundation zal gevormd worden door:
- Subsidies en donaties
- Sponsoring
- Schenkingen, erfstellingen en legaten
- Alle andere verkrijgingen en baten

Meerjarige prognose:

Uitgaven
Giften/ donaties
Fondsenwervende
activiteiten
Kantoorartikelen
Diverse overige kosten
Advies/Accountantskosten
Reis- & Verblijfkosten

2018
€ 40.000
€ 50.000
€0

2019
€ 50.000
€ 50.000
€ 10.000

2020
€ 50.000
€ 50.000
€ 10.000

€ 1500
€ 500
€ 2500
€ 1000

€ 2000
€ 1000
€ 2500
€ 2000

€ 2500
€ 1000
€ 2500
€ 2000

Bestuur en raad van advies
Om te komen tot de juiste samenwerkingen en het budget op de juiste wijze te verdelen werkt Berg
Talent samen met onder meer bekende nationale en internationale stichtingen en bonden.
Bestuur:
-

RvdBerg (bestuursvoorzitter)
MJvBentum (penningmeester)
JvdBerg (bestuurslid)
MvdBerg (secretaris)
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Leden van het bestuur of Raad van Advies genieten geen beloning voor hun hun werkzaamheden en
zij ontvangen geen vacatiegeld. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte kosten, mits niet bovenmatig.
Noch een natuurlijke persoon noch een rechtspersoon mag over het vermogen van de Foundation
beschikken als ware het zijn of haar eigen vermogen.
Bestuursleden zijn uitsluitend gezamenlijk bevoegd tot het aangaan van verplichten en het doen van
betalingen namens Berg Talent zoals vastgelegd bij de Kamer van Koophandel en de bank.
Raad van Advies: Hier zal per aandachtsgebied met 1 of meerdere specialisten worden samen
gewerkt.
Proces
Gedurende het hele jaar kan een aanvraag gedaan worden voor financiële steun. Financiële steun
wordt voor specifieke aanvragen/projecten toegekend. Voor een eventuele vervolgsteun moet
opnieuw een aanvraag worden ingediend.
De aanvraag moet, in het geval van minderjarigheid, namens de jongere worden gedaan door een
ouder of verzorger van de aanvrager.
Aanvraag
Voor het doen van een aanvraag moet altijd gebruik gemaakt worden van het
standaard aanvraagformulier dat online wordt ingevuld en verstuurd. Het is mogelijk dat de staf van
Berg Talent nadere informatie opvraagt alvorens de aanvraag in behandeling te nemen.
Selectie
Alleen aanvragen die schriftelijk bij Berg Talent zijn ingediend kunnen in behandeling worden
genomen. Slechts wanneer uit de te beoordelen inkomens-bescheiden blijkt dat de draagkracht
(persoonlijke of gezinssituatie) van de aanvrager niet toereikend is, zal de aanvraag in behandeling
worden genomen. Deze beoordeling kan ook plaats vinden in samenwerking met andere instanties
(zoals gemeentes, culturele & educatieve instellingen, sportbonden of NOC NSF). De staf van Berg
Talent maakt een voorselectie, waar nodig in overleg met adviseurs.
Beoordeling en besluitvorming
Indien nodig kan de Foundation nadere informatie opvragen bij de aanvrager.
Het bestuur besluit – doorgaans mede op basis van het oordeel van zijn adviseurs – over de
aanvraag. De adviezen aan het bestuur van de Foundation zijn vertrouwelijk en worden niet ter
inzage gegeven. Tegen een besluit van het bestuur van Berg Talent kan door de aanvrager of andere
belanghebbenden geen bezwaar of beroep worden aangetekend. Over bestuursbesluiten wordt niet
gecorrespondeerd.
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Indien de aanvraag wordt afgewezen kan door aanvrager in dat kalenderjaar voor hetzelfde doel niet
opnieuw een aanvraag worden ingediend.
Afwikkeling van aanvragen
Indien een aanvraag niet wordt toegekend ontvangt de aanvrager kort na het besluit hierover
schriftelijk bericht.
Wanneer een aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt gehonoreerd, ontvangt de aanvrager kort na het
besluit hierover schriftelijk bericht. Daarbij zal gevraagd worden nadere informatie te verstrekken.
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