Beleidsplan

Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van de stichting Global Goals voor Nederland. Wij willen een bijdrage
leveren aan een betere wereld, door ons in te zetten voor de realisatie van de Global Goals. Dit zijn
17 doelen die de Verenigde Naties heeft gesteld voor de wereld.
Wij zetten onze expertise in om initiatieven succesvol te maken. De impact die we willen maken is
door iedereen die een bijdrage levert zo veel mogelijk zichtbaar en vindbaar te maken.
Daarvoor hebben we het Global Goals Nederland-platform ontwikkeld. Dit platform heeft tot doel
om per gemeente in Nederland te laten zien wat er gebeurt op het gebied van maatschappelijke
impact.
Wij willen deze organisaties/initiatieven/bedrijven het gezicht geven wat ze verdienen, zodat ze een
breder publiek kunnen aanspreken, ondersteund kunnen worden en tot inspiratie en voorbeeld
kunnen dienen.
Vanuit onze eigen invulling van SDG17 streven we er naar om zo veel mogelijk partnerships op te
zetten om dat doel te realiseren.
De stichting is opgericht vanuit Lanthopus, een sociale onderneming met als doelstelling om een zo
groot mogelijke maatschappelijke impact te maken, door het toepassen van de Global Goals in de
eigen bedrijfsvoering, het samenwerken met bedrijven en organisatie die ook een maatschappelijke
impact nastreven. We nemen initiatieven en participeren in bedrijven die een bijdrage kunnen
leveren aan een betere wereld. Onze kerncompetenties zijn IT, Marketing en HR.
Dit beleidsplan zal worden gepubliceerd op de website van Stichting Global Goals voor Nederland
Nederland en kan van tijd tot tijd worden gewijzigd in overeenstemming met de statuten.

Algemene gegevens
Stichting Global Goals voor Nederland
Frisselsteinstraat 5
5461AD Veghel
https://globalgoalsvoornederland.nl/
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Bestuur
Het bestuur van de Stichting wordt verzorgd door de volgende personen:
•
•
•

Kees Cuperus, voorzitter
Marko Schulten, secretaris
Toine de Greef, penningmeester

Daarnaast zullen wij in 2021 een Raad van Toezicht en een Raad van Advies opzetten
De dagelijks sturing wordt door deze 3 enthousiaste mensen verdeeld. Elke combinatie van twee
bestuursleden is bevoegd namens de stichting op te treden.

Beloningsbeleid
De bestuursleden en vrijwilligers krijgen geen vergoeding. Directe kosten, zoals bijvoorbeeld porti- en
printkosten die direct verband houden met bestuursaangelegenheden, vrijwilligerswerk of de
organisatie van evenementen kunnen worden gedeclareerd. Hier wordt zeer terughoudend gebruik
van gemaakt. Waar mogelijk tracht Stichting Global Goals voor Nederland kosten te vermijden door
te allen tijde sponsoring te vragen op bijvoorbeeld drukwerk, benodigdheden voor evenementen
zoals vlaggen etc. Alleen hierdoor is het mogelijk om bijna 100% van het sponsorgeld te kunnen
besteden aan onze doelstelling.
Het bestuur is verantwoordelijk voor:
•
•
•

Het begeleiden van projecten
Het selecteren van bestemmingsdoeleinden
Een gezond financieel beleid, waaronder het beheer van vermogen, het opstellen van een
jaarlijks jaaroverzicht en goed keuren.

Het bestuur komt minimaal 4x per jaar samen (fysiek of via een professionele online omgeving) voor
een bestuursvergadering, waarbij notulen worden opgesteld en goedgekeurd.
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Beleid
In het eerste jaar staat in het teken van het opzetten van de basis van de stichting en zullen
hoofdzakelijk in het teken staan van de volgende drie onderdelen:
•
•

Opzetten van een netwerk van vrijwilligers die onze stichting willen ondersteunen met hun
inzet.
Het leggen van contacten met bedrijven die financieel willen bijdragen.

Netwerk van vrijwilligers
Het doel van onze stichting is om het werken aan de Global Goals zoveel mogelijk te stimuleren in
lokale regio’s. In onze visie is dit ook de enige manier; een lokaal netwerk weet immers het beste wat
er in de eigen omgeving al gebeurd en ook het lokale netwerk verder te stimuleren.
Onze stichting heeft inmiddels voor alle gemeentes in Nederland een eigen website beschikbaar
gesteld om lokale werkgroepen te gaan vinden, zie bijvoorbeeld https://globalgoalslosser.nl.
Wanneer een lokale werkgroep wil aansluiten krijgt zij toegang tot de website en kan daar dan eigen
lokale initiatieven aan toevoegen, zie bijvoorbeeld https://globalgoalsalkmaar.nl.
Middels een netwerk van vrijwilligers rondom onze stichting gaan we de lokale netwerken proberen
te benaderen en begeleiden bij het in gebruik nemen van de globale website.
In een volgende stap zal er informatie gedeeld worden met onderlinge werkgroepen en ook het
platform verder worden uitgebreid, conform de beschrijving op onze website:
https://globalgoalsvoornederland.nl/over-ons/global-goals-nederland-platform.

Sponsoring en opbrengsten gemeentes
Voor het dekken van de lasten gaan we uit van de sponsoring door bedrijven, die ook op het platform
kunnen komen te staan om hun ondersteuning aan de doelen te laten zien. Hiervoor vragen we een
eenmalige donatie aan deze bedrijven.
Daarnaast gaan we de gemeentes benaderen waarvoor we in gesprek zijn met lokale werkgroepen
(samen met deze werkgroepen). De gemeentes vragen we een bijdrage in de onkosten van het
faciliteren van dit platform.
Lees meer details over onze aanpak op https://globalgoalsvoornederland.nl/over-ons/plan-vanaanpak.
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Financiële prognose
Baten
Donaties bedrijven
Donaties bestuur
Opbrengst gemeentes

Lasten
Domeinnaam en websites
Drukwerk, porto en divers
Reclamekosten online
Accountantskosten
Verzekeringen
Office365 kosten vrijwilligers

€ 1.250,00
€ 500,00
€ 5.000,00

Totaal

€ 6.750,00

Totaal

€1.750,00
€ 250,00
€ 1.800,00
€ 1.250,00
€ 600,00
€ 750,00

€ 6.400,00

Winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen. Dit staat ook
beschreven in de statuten. Wel wil de stichting een gezonde buffer aanhouden om nieuwe
activiteiten/evenementen voor het volgende jaar op te zetten.
Winst zal volledig worden geïnvesteerd in behoud van de stichting.

Jaarstukken: jaarrekening, balans en staat van baten en lasten
Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een
ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een financieel overzicht
hiervan gepubliceerd op onze website, dit binnen 6 maanden na afloop van het desbetreffende
boekjaar.

Aanvraag ANBI status
Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op het
gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting) van
kracht. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen
gebruikmaken van de fiscale voordelen. Die erkenning is ook belangrijk voor de mensen die Stichting
Global Goals voor Nederland een warm hart toedragen. Zij kunnen voor de inkomstenbelasting (IB)
alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst
heeft. Een overzicht van instellingen die als ANBI erkend zijn, vindt u op de website van de
Belastingdienst.
Als Stichting Global Goals voor Nederland door de Belastingdienst aangewezen wordt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dan kan gebruik gemaakt worden van de fiscale
voordelen, zoals:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de
instelling gebruikt voor het algemeen belang.
Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen
schenkbelasting te betalen.
Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift
aan een ANBI.
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de
ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek.
Om aangewezen te worden als ANBI moet de stichting voldoen aan alle volgende
voorwaarden:
o De stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%eis.
o De stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen
winstoogmerk.
o De stichting en de mensen die rechtstreeks bij de stichting betrokken zijn, voldoen
aan de integriteitseisen.
o De bestuurders of beleidsbepalers van de stichting mogen niet over het vermogen
van de stichting beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van
gescheiden vermogen.
o De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het
werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
o De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale
vacatiegelden.
o De stichting heeft een actueel beleidsplan.
o De stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
o Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met
een soortgelijk doel.
o De stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen.
o De stichting publiceert specifieke gegevens op een eigen website.
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