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1. Beleidsplan 
Het Beleidsplan van de Advisie Foundation beschrijft het beleid over de gehele linie. Niet alleen ten 
behoeve van schenkers en aanvragers, maar ook ten behoeve van de belastingdienst, die immers van 
een Algemeen Nut Beogende Instelling of ‘ANBI’ een actueel beleidsplan nodig heeft met:  

- een verantwoording van de werkwijze,  
- de manier van geld werven,  
- het beheer van het vermogen  
- en de besteding van het vermogen.  

 
Dit zijn voornamelijk thema’s in verband met het statutaire doel van de Stichting. Bovendien komen 
bestuurlijke thema’s aan de orde: 

- het financieel beleid,  
- de bestuurlijke structuur  
- en de tegenwoordige vereisten van ‘good governance’ of goed bestuur.  

2. Algemeen, Doel   
  

1. De stichting stelt zich ten doel: het leveren van een positieve bijdrage aan mens, samenleving 
en natuur, en het verrichten van al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:  
- het financieel steunen van vooraf geselecteerde goede doelen; 
- het deelnemen aan (sportieve) activiteiten, door de geselecteerde goede doelen 

georganiseerd, met als doel geld in te zamelen; 
- het werven van sponsoren en donateurs; 
- het organiseren en uitvoeren van maatschappelijke activiteiten.  

 
Voor 2017 zijn de volgende doelen geselecteerd: 

 

- Uitgaven t.b.v. de Startbijeenkomst-loterij 

- Make a Wish 

- Hulphond Nederland 

- Cliniclowns 

- Bikemyday 

- Sherpa 
 

 

 

3. Werkwijze 
 
Vanuit Advisie Business Solutions B.V. worden plannen ontwikkeld en voorstellen van de Stuurgroep 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beoordeeld. Hierover neemt de Foundation besluiten 
en hanteert een begroting. Na goedkeuring kan de uitvoering beginnen. We beogen minimaal 2 en 
(voorlopig) maximaal 4 activiteiten per jaar te realiseren. De Stuurgroep MVO zorgt voor de praktische 
uitvoering van de gemaakte plannen, inclusief fondsenwerving en sponsoractiviteiten, organisatorische 
werkzaamheden en uitvoering van geselecteerde activiteiten.  
 
Werknemers van Advisie worden in de gelegenheid gesteld om per jaar enkele uren te besteden aan de 
uitvoering van de geplande activiteiten. 
 
Onze activiteiten zijn terug te vinden op de website: http://www.advisiefoundation.nl. 

http://www.advisiefoundation.nl/
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4. Financiering 
 
De geldmiddelen ten behoeve van de verwezenlijking van het doel van de stichting worden verkregen 
uit:  

- het stichtingskapitaal;   
- subsidies en donaties;   
- giften, erfstellingen en legaten en andere bijdragen;   
- al hetgeen overigens op wettige wijze wordt verkregen.   

 
Door Advisie wordt jaarlijks een bedrag van €5.000,- ter beschikking gesteld. 
 
Bij de Partners van Advisie wordt de Advisie Foundation onder de aandacht gebracht en zij worden 
gestimuleerd om te doneren aan de Foundation. Daarnaast zullen de werknemers van Advisie 
gestimuleerd worden de Advisie Foundation en haar activiteiten onder de aandacht te brengen in hun 
eigen netwerk met als doel om donaties te verkrijgen.  
 
Om donaties voor alle partijen aantrekkelijk te maken is de Foundation met ingang van 22 mei 2013 
aangemerkt als ANBI instelling, zodat financiële bijdragen voor donateurs fiscaal ook aantrekkelijk is. 
 
De verkregen financiële middelen zullen ondergebracht worden op een rentedragende spaarrekening, er 
worden geen risicodragende beleggingen mee gedaan. 
 
Op basis van de plannen en de beschikbare middelen worden prioriteiten gesteld in de uit te voeren 
activiteiten waarna de gelden beschikbaar worden gesteld onder overlegging van de betreffende nota’s. 

5. Controle, Boekjaar en Jaarstukken   
  

1. Het bestuur van de stichting voert van de vermogenstoestand van de stichting en van alles 
betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar eisen daaraan gesteld, een administratie, 
waaruit onder meer blijkt: 

 
- aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het bestuur toekomende 

onkostenvergoedingen en vacatiegelden; 
- aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve van de 

werving van gelden en het beheer van de stichting, alsmede de aard en omvang van de 
andere uitgaven van de stichting; 

- aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de stichting. 
 
2. Het bestuur van de stichting laat jaarlijks het opgestelde jaarverslag door een externe 

deskundige beoordelen en stelt daarna de jaarstukken vast. 

6. Bestuur 
- Voorzitter: Mark de Waard 
- Secretaris: Gerrit Kemna 
- Penningmeester: Hans Noorman 
- Algemeen bestuurslid: Koos Bottinga 

7. Verantwoord bestuur 

Verantwoording beleid 
Verantwoordelijk beleid betekent bewustzijn ten opzichte van mens, samenleving en natuur. Wij leggen 
verantwoording af met ons jaarverslag, waarin naast het beleidsplan, de jaar rekening, de plannen, 
voor komend jaar, de begroting, en een overzicht van de gesteunde projecten worden opgenomen. Het 
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jaarverslag wordt ter informatie aan schenkers en relaties gezonden dan wel via de website 
gepubliceerd.  
 
Opmerkingen, vragen en voorstellen naar aanleiding van ons beleid zijn van harte welkom. 
 
 

Projectevaluaties 
Naast een financiële verantwoording zal ook per activiteit een evaluatie gedaan worden om vast te 
stellen welke punten nog beter kunnen. De evaluatie zal dan gaan over de klanttevredenheid en de 
verwachtingen, de organisatie en de uitvoering. Dit betreffen gezien de omvang van de activiteiten 
geen uitgebreide evaluaties maar evaluaties gericht op lessons learned. 

8. Prognose 2017 
Onderstaande tabel geeft de prognose weer van de inkomsten en uitgaven van de Advisie Foundation. 

 

Prognose inkomsten en uitgaven  Advisie Foundation
Omschrijving 2017 2018

Inkomsten

Storting Advisie BS 5.000,00€     

Afstorting Advisie BS gerealiseerde MVO-besparingen -€               

Donaties/ overige sponsoring 500,00€         

Goede doelen acties:

- overige acties 250,00€         

Totalen 5.750,00€     

Uitgaven 2017

Kosten bank 160,00€         

Onvoorziene kosten 200,00€         

Activiteiten:

- Uitgaven t.b.v. de Startbijeenkomst-loterij 200,00€         

- Make a Wish 1.000,00€     

- Hulphond Nederland 1.000,00€     

- Cliniclowns 1.000,00€     

- Bikemyday 150,00€         

- Sherpa

- Nader te bepalen door de Stuurgroep Advisie Foundation 2.040,00€     

Totalen 5.750,00€     

Verschil -€               


