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1. INLEIDING
Begonnen als blog, maar inmiddels uitgegroeid tot stichting. Exxpose is een beweging van jonge mensen die
de realiteit van prostitutie aan het licht wil brengen. Voor je ligt het beleidsplan waarin we uiteenzetten wie
Exxpose is en wat we in de periode van 2016 tot en met 2021 willen bereiken. Ook vind je hoe we de doelen
die we onszelf gesteld hebben willen bereiken. Tot slot vind je een overzicht met waar we ons vermogen aan
besteden en hoe we onze inkomsten werven. We hopen dat dit document je inzicht geeft in onze organisatie!
Namens het bestuur,
Natasja Bos
Voorzitter
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2. OVER EXXPOSE
In het kort
Exxpose is een beweging van jonge mensen die de realiteit van prostitutie aan het licht brengt.
Onze overtuiging
Exxpose maakt een statement; seks is onbetaalbaar! We dromen van een wereld waar mensen gelijkwaardig
behandeld worden, waar vrijheid is voor mensen die kwetsbaar zijn voor seksuele uitbuiting, en een nieuwe
generatie opgroeit met kennis over gezonde seksualiteit. We geloven dat we als jonge mensen deel kunnen
zijn van deze verandering.
Wat we doen
Exxpose deelt kennis over de realiteit van prostitutie, mensenhandel en pornografie en lobbyt voor het
strafbaar stellen van het kopen van seks. We inspireren jonge mensen om over deze thema’s na te denken en
bieden hen perspectief op gezonde seksualiteit. Bovendien stimuleren we deze nieuwe generatie om tot actie
over te gaan en zo onderdeel te zijn van de verandering. Samen met andere organisaties werken we aan het
verminderen en voorkomen van de vraag naar prostitutie, mensenhandel en pornografie.
Ons doel
De doelstelling van Exxpose is om de vraag naar prostitutie, mensenhandel en pornografie te bestrijden.
Dit proberen we te realiseren door de volgende activiteiten:
a. Lobbyen om betalen voor seksuele handelingen strafbaar te stellen;
b. het delen van kennis over de realiteit van prostitutie, mensenhandel en pornografie;
c. en het activeren van jongeren om kennis te verspreiden over de realiteit van prostitutie, mensenhandel en
pornografie, in het perspectief van gezonde seksualiteit.
In de volgende drie hoofdstukken lees je meer over onze werkwijze en de doelen die we daaraan hebben
verbonden voor de periode 2016-2021.
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3. LOBBY
Exxpose lobbyt voor het strafbaar stellen van het kopen van seks om de vrijheid van mensen die kwetsbaar
zijn voor seksuele uitbuiting te beschermen.

Wetgeving zou mensen die kwetsbaar zijn voor seksuele uitbuiting moeten beschermen. Exxpose gaat
hierover in gesprek met politici en andere invloedrijke personen in binnen- en buitenland. We voeren
campagne om maatschappelijk bewustzijn te creëren en mensen de mogelijkheid te geven hun stem te laten
horen in de politiek. Dit doen we allereerst in Nederland, bijvoorbeeld door het burgerinitiatief Ik Ben
Onbetaalbaar, maar we moedigen ook andere landen aan hetzelfde te doen.
5-jarendoel
In Januari 2021 is er een initiatiefwet aan het kabinet voorgelegd om het kopen van seks in Nederland
strafbaar te stellen.
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4. KENNIS
Exxpose deelt kennis over prostitutie, mensenhandel en pornografie om mensen bewust te maken van de
realiteit van prostitutie, mensenhandel en pornografie.
Kennis over de realiteit van prostitutie, mensenhandel en pornografie verandert hoe mensen kijken naar deze
thema’s. We verzamelen beschikbare kennis door literatuuronderzoek te doen, en in gesprek te gaan met
politici, mensen die zijn of worden geprostitueerd, hulpverleners, onderzoekers en NGO’s. Vervolgens delen
we deze kennis via onze website, tijdens presentaties, en natuurlijk in gesprekken.
5-jarendoel
In januari 2021 is Exxpose deskundige op het gebied van prostitutie, mensenhandel en pornografie en is haar
kennis voor iedereen beschikbaar.
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5. ACTIVEREN
Exxpose activeert jonge mensen om kennis te verspreiden over de realiteit van prostitutie, mensenhandel
en pornografie en in het perspectief van gezonde seksualiteit, zodat ze deel kunnen zijn van een
verandering in de samenleving.
Jonge mensen zijn de toekomst en hebben hoop voor verandering. Exxpose inspireert jonge mensen om na te
denken over realiteit van prostitutie, mensenhandel en prostitutie, en biedt hen perspectief op gezonde
seksualiteit. We geven ze de mogelijkheid om in actie te komen en zo onderdeel te zijn van de verandering.
Jongeren kunnen bijvoorbeeld al op een laagdrempelige manier deel worden van Exxpose door de
nieuwsbrief te ontvangen.
5 jarendoel
In januari 2021 is Exxpose een beweging van gepassioneerde jonge mensen die hun talenten inzetten om de
realiteit van prostitutie aan het licht te brengen.
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6. FINANCIEN
Beheer
Het vermogen van de stichting is in beheer van de penningmeester.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording vindt u op onze website onder het kopje ANBI.
Inkomsten
Werving
Exxpose werft inkomsten door het werven van sponsoren via de website, mailing, (social) media, en
bijvoorbeeld promotie op evenementen, en door het aanschrijven van fondsen.
Inkomstenbronnen
Exxpose kent drie verschillende bronnen van inkomsten: Onregelmatige giften, maandelijkse giften, en
fondsen (die projectmatige geworven worden).
Uitgaven
De besteding van het vermogen van de stichting wordt gevormd door: Praktische onkosten,
onkostenvergoeding, projectmatige kosten, en giften.
Praktische kosten
Bij praktische kosten moet men vooral denken aan de kosten voor de website, bankrekening en postbus;
kosten die het bestaan van Exxpose mogelijk maken. Ook vergoedingen voor professionele freelancers die
een bijzondere prestatie leveren voor Exxpose vallen hieronder.
Onkostenvergoeding
In 2016 worden, indien mogelijk, reiskosten voor externe activiteiten (dat zijn alle activiteiten, behalve de
Exxpose vergaderingen) vergoed.
Projectmatige kosten
Per project wordt een berekening gemaakt van de onkosten, welke gecontroleerd worden door de
penningmeester.

Giften
Exxpose geeft 10% van haar inkomsten aan een project of een organisatie met een gelijkvormig doel.
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