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Algemene informatie
Het doel van Stichting Geen Drugs Wel Leven is mensen (met name jongeren) te
informeren over de gevolgen van drugs. Hierdoor kunnen ze naar eigen keuze beslissen
geen drugs te gebruiken en hebben ze genoeg informatie om enige sociale druk te
kunnen weerstaan.
Wie zijn wij?
De Stichting houdt zich bezig met drugspreventie;
a.
Het bekendmaken, met name aan jongeren, van de gevaren van drugsgebruik
met als doel mensen van de drugs af te houden;
b.
Het bijdragen aan de vermindering van het gebruik van verslavende middelen en het
verslaving door het geven van voorlichting omtrent drugs;
c.
Alsmede het verrichten van al het vorenstaande in de ruimste zin.
Zij beoogt geen winst.

voorkomen van

Wat is het doel?
In de huidige maatschappij wordt drugsgebruik steeds vaker aangenomen als ‘geaccepteerd’ of ‘normaal’, soms zelfs
‘modern’. Dit terwijl de gevolgen van drugs, op de korte en lange termijn nog steeds hetzelfde zijn gebleven en de
maatschappij door deze wijziging niet per se gelukkiger wordt of een betere levenskwaliteit heeft. Om die reden wil
de stichting een tegenwicht geven aan de huidige tendens omtrent drugsgebruik. Het doel van de stichting is ervoor
te zorgen dat mensen stoppen met geïnteresseerd raken in drugs en/of stoppen met drugs. Jongeren goed
informeren van de feiten zodat ze een gefundeerde ‘nee’ keuze kunnen maken. Afkicken is geen doel van Stichting
Geen Drugs Wel Leven, ook biedt zij geen directe hulp aan mensen met een drugsverslaving, deze mensen worden
doorverwezen.
Hoe zijn we georganiseerd?
De stichting bestaat uit drie bestuursleden en een afwisselende groep vrijwilligers bestaande uit ongeveer 10 mensen
die afhankelijk van de locatie en tijd van de verschillende activiteiten naar hun beschikbaarheid aanwezig zijn.
Wegens de huidige bezetting van de stichting zijn de onderlinge communicaties tussen vrijwilligers en het bestuur
snel en direct, persoonlijk dan wel via de telefoon email/WhatsApp.
De stichting is opgericht door leden van de Scientology Kerk Amsterdam, echter, de stichting is niet religieus en er zijn
vrijwilligers actief die geen Scientoloog zijn. In de verschillende foldermaterialen van de stichting staan geen
verwijzingen naar de kerk.
ANBI status
Gelijktijdig met de oprichting van Stichting Geen Drugs - Wel Leven is ook de status van Algemeen Nut Beogende
Instelling aangevraagd. Deze is verkregen en zodoende zijn donaties aan de Stichting aftrekbaar van de
inkomstenbelasting en is de Stichting vrijgesteld van gift- en legaatbelasting.

Activiteiten
Een speerpunt van de stichting is om de materialen van de Stichting beschikbaar te stellen voor geïnteresseerde om
in hum omgeving de basisgegevens over de schadelijke gevolgen van drugs bekend te maken. Op het email adres van
Stichting Geen Drugs Wel Leven kwamen dan ook regelmatig verzoeken binnen om boekjes op te sturen. Verschillend
tussen enkele stuks (voor familieleden), tot 30, voor een klas voor lessen in het onderwerp drugsgebruik.
Materialen
Dit jaar zijn er ondanks het rare Covid jaar toch zo’n 30.00 ‘De Feiten over Drugs' boekjes uitgedeeld en verspreid
over diverse evenementen.
De lespakketten bevatten de dvd, enkele posters, informatieboekjes en het
belangrijkste is het lessenplan. Het lessenplan bevat een 16-tal lessen van een uur, die
gaan over drugs algemeen en over 12 individuele drugs en verschijnselen. Het doel
ervan is jongeren te informeren over de gevolgen van drugsgebruik, specifiek de
gevaren, om de geïnformeerde keuze te maken om geen drugs te gebruiken. Er zijn er
een stuk of 10 opgevraagd en opgestuurd dit jaar.
Evenementen en Activiteiten:
Vanwege COVID zijn er iets minder activiteiten geweest, lessen op scholen waren niet
mogelijk.
Een van onze vrijwilligers heeft een prachtige promotie gedaan voor GDWL via het TVprogramma ‘In de Ban van’. De uitzending was verspreid over 2 delen, 5 april en 12 april. De video opnamen zijn
beschikbaar via onze Stichting.
Ook zijn na de zomer de uitdeel evenementen weer begonnen. De plaatsen Reigersbos, Strandvliet en Hullewijk. En
dan nog Zaandam, IJmuiden, Volendam, Diemen, Hoofddorp en Almere zijn aan de beurt geweest. Hier zijn ook leuke
media berichten van geschreven, deze zijn terug te vinden op de Facebookpagina. De ersnt van lachgas hebben we
verduidelijkt en met bedrukte ballonnen en een flyer over lachgas zijn vele jongeren bereikt.
Daarnaast hebben we nog een zeer actief vrijwilligers koppel in het zuiden van het land die totaal ook nog zo’n
30.000 GDWL boekjes heeft uitgedeeld.
Er is een samenwerking ontstaan met een stand-up comedian, hij wil lezingen gaan geven aan jongeren. Ivm Corona
kon dit niet verder uitgevoerd worden maar na aankomende zomer hopelijk wel.

Financiële positie
Het uitdelen van boekjes tijdens evenementen gebeurt door onze vrijwilligers. De stichting maakt daarvoor niet veel
kosten, behalve wat reiskosten en dergelijke. De voorlichtingsboekjes zijn gesponsord door International Association
of Scientologists.

Financien GDWL 2020
Startkapitaal 01-01-2020

€ 859,75

Uitgaven

Inkomsten

10Telecom

€ 66,96

Sohosted
Storneringen incasso
Kosten bank
GDWL Balonnen
FB promotie
Parkeren vrijwilligers
consumptie Vrijwilligers

€ 87,00
€ 90,00
€ 139,20
€ 86,67
€ 14,00
€ 20,35
€ 17,20
€ 521,38

Individuele Donaties
Incasso
tientjesleden

€ 920,00
€ 560,00

€ 1.480,00

Resultaat 2020

€ 958,62

Donaties die buiten de Stichting om gaan
Vaak betalen vrijwilligers voor hun eigen reiskosten, parkeerkosten, etc., en doen ze donaties in andere vorm naar
het doel van de Stichting. Deze donaties kunnen niet van de inkomstenbelasting afgetrokken worden en kunnen niet
worden gezien als een donatie naar een ANBI-instelling. Wel wordt er na afloop van een uitdeelactie soms een
consumptie genuttigd.
Het bestuur
De taken van het bestuur zijn de dagelijkse leiding van de stichting en strategiebepaling en plannen maken. Zij maakt
gebruik van een team van vrijwilligers die de doelen van de stichting gestalte geven. De bestuursleden ontvangen
geen bezoldiging of onkostenvergoeding.
Slotwoord
De Stichting wil graag iedereen bedanken die promoot dat mensen een leven zonder drugsgebruik behoren te leiden.
Specifiek is de stichting de Foundation for a Drug Free World erkentelijk voor het beheren van de internationale
website www.drugfreeworld.org, waarvan de Nederlandse versie te vinden is op www.geendrugs-welleven.nl
(tijdelijk buiten gebruik). Materialen van www.drugfreeworld.org worden gesponsord door de International
Association of Scientologists en de Stichting is haar ook erkentelijk.
Stichting Geen Drugs - Wel Leven is een niet-religieuze organisatie zonder winstoogmerk die jongeren en
volwassenen met feitelijke informatie over drugs bewapent, zodat ze beslissingen kunnen nemen om drugsvrij te
blijven die op juiste gegevens zijn gebaseerd.

Niemand – vooral jongeren niet – houdt ervan de les te worden gelezen over wat hij of zij wel of niet moet doen. Wij
verstrekken dus de feiten die jongeren in staat stellen om zelf tot de keuze te komen om überhaupt geen drugs te
nemen. Daarnaast bestaat onze Feiten over Drugs campagne uit activiteiten waaraan ze kunnen deelnemen om zo
een drugsvrije manier van leven populair te maken. Deze activiteiten zijn eenvoudig maar doeltreffend en mensen
van alle leeftijden kunnen eraan deelnemen.

