Beleidsplan Stichting Global Diplomatic Council
Inleiding
Het doel van de stichting Global Diplomatic Council (GDC) is het leggen van verbindingen tussen de
diplomatieke, politieke, economische en culturele wereld om op deze wijze de grote uitdagingen van
onze hedendaagse geglobaliseerde maatschappij beter te kunnen oplossen. Tevens biedt de GDC een
platform aan ondervertegenwoordigde landen, volken en gemeenschappen. Dit platform geeft een
betere toegang tot internationale instellingen en verhoogt het vermogen om economische, politieke
en culturele ontwikkeling na te streven. Op deze wijze biedt het hen de mogelijkheid om volwaardig
lid te kunnen worden van onze mondiale samenleving.

Doelstelling
De stichting heeft zich tot doel gesteld om in zijn oprichtingsjaar de fundamenten te leggen voor het
platform dat verscheidene groepen bij elkaar kan brengen en hen toegang geeft tot gevestigde
internationale organisaties en netwerken. Om dit te bereiken zal de stichting aansluiting zoeken bij
erkende netwerken. Tevens zal de stichting accreditaties aanvragen bij internationale organisaties
zoals de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Afrikaanse Unie en andere, waardoor de stichting de
mogelijkheid heeft om de ondervertegenwoordigden de toegang te bieden tot deze internationale
organisaties. Om de activiteiten te financieren zal de stichting projectaanvragen indienen bij private
en publieke fondsenverschaffers in Nederland en andere Europese landen. In het najaar zal de
stichting enkele evenementen organiseren om zich zichtbaarder te maken. Ook zal worden gestart
met het geven van trainingen.
In de volgende jaren zal het netwerk dat de stichting in het eerste jaar heeft opgericht intensief
worden gebruikt om te participeren in de internationale structuren waarbij de focus ligt op de VN en
de EU. De stichting zal tal van conferenties, seminars, evenementen, activiteiten en bijeenkomsten
organiseren die de doelstelling ondersteunen.

Organisatie
De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 77576381.
De stichting heeft een oprichtingsbestuur bestaande uit: een voorzitter: Yohan Byrde; een
secretaris/penningmeester: Jeroen Zandberg en een bestuurslid: Bernard Merx. Het bestuur zal
binnen een half jaar worden uitgebreidt naar vijf personen. De bestuursleden verrichten hun
werkzaamheden onbezoldigd.
De stichting heeft een website: www.globaldiplomaticcouncil.org en een e-mail adres:
info@globaldiplomaticcouncil.org. Het postadres is: Zeestraat 129, 2518 DH Den Haag.
Er zijn geen werknemers in dienst van de stichting en de te voorziene werkzaamheden kunnen door
freelancers of onbezoldigd worden uitgevoerd. Wanneer de succesvolle projectaanvragen hierin
voorzien is er de mogelijkheid om werknemers aan te trrekken.

Activiteiten
De stichting zal op korte termijn beschikken over accreditaties voor de belangrijkste internationale
organisaties en dankzij deze toegangsmogelijkheden participeren in vele conferenties en
bijeenkomsten. Voor participatie bij de Verenigde Naties is de basis voor deze participatie de cyclus
van de mensenrechtenraad die elke drie maanden in Geneve, Zwitserland bijeenkomt. De GDC zal
gedurende deze sessies aanwezig zijn. Daarnaast zal de GDC deelnemen aan elke andere
mogelijkheid die zich in de tussentijd voordoet.
De stichting zal minstens drie keer per jaar trainingen organiseren om zo personen en groepen die
buitengesloten zijn en willen deelnemen aan internationale structuren de kennis en vaardigheden te
geven deze mogelijkheden goed te gebruiken.
In het najaar wordt een grote bijeenkomst gehouden om de GDC zichtbaarder te maken.

Financiën
Op het moment van oprcihting heeft de stichting geen vermogen. Het bestuur heeft een aanvraag
voor de opening van een bankrekening ingediend en zal deze rekening gebruiken om de activiteiten
van de stichting te financieren.
De stichting zal projectaanvragen indienen bij stichtingen en ministeries om voldoende fondsen te
genereren voor de activiteiten. Daarnaast zal een beperkte kostenbijdrage voor deelname aan de
trainingen en bijeenkomsten van de GDC worden gevraagd.

