Stichting Don’t give up

Beleidsplan
18 juli 2017

Inhoud
1.

Inleiding........................................................................................................................................... 3

2.

Strategie .......................................................................................................................................... 3

3.

Beleid............................................................................................................................................... 4
Werkzaamheden ................................................................................................................................. 4
Werving van gelden ............................................................................................................................. 5
Beheer van het vermogen ................................................................................................................... 5
Bestedingsbeleid ................................................................................................................................. 5

4.

Overige ............................................................................................................................................ 5
Beloningsbeleid ................................................................................................................................... 5
Administratieve organisatie ................................................................................................................ 5

2

1. Inleiding
Stichting Don’t give up is opgericht in 2016 en heeft als doel het beschermen van de natuur, het
bevorderen van duurzaamheid en het verbeteren van de ontwikkelkansen van jonge mensen.
Projecten die in het kader van deze doelstelling worden gesteund kunnen zowel in Nederland
worden uitgevoerd als daarbuiten. De geselecteerde projecten worden primair gesteund met een
financiële bijdrage, maar in voorkomende gevallen kan ook de kennis en kunde van de bestuursleden
en van andere betrokkenen bij de Stichting worden ingezet.
Op deze manier beoogt Don’t give up het algemeen belang te dienen, hetgeen door de
Belastingdienst is erkend door de toekenning van de ‘ANBI-status’.
In dit beleidsplan legt het bestuur van Don’t give up het actuele beleid van de Stichting vast. Het
beleidsplan is door het bestuur vastgesteld op 18 juli 2017 en zal tenminste jaarlijks worden
geëvalueerd en indien nodig aangepast.

2. Strategie
De missie van Stichting Don’t give up is het beschermen van de natuur, het bevorderen van
duurzaamheid en het verbeteren van de ontwikkelkansen van jonge mensen, zowel in Nederland als
daarbuiten. Om invulling te geven aan deze missie is de volgende statutaire doelstelling bepaald:
1. De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van maatschappelijke projecten op het gebied van
natuurbescherming, het bevorderen van duurzaamheid en het bevorderen van het welzijn van
jonge mensen alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van
boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt,
daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- het initiëren, uitvoeren en bekostigen van projecten ten behoeve van de in lid 1 van dit artikel
opgenomen doelstelling;
- het doen van giften aan stichtingen en andere (rechts-)personen ter uitvoering en/of
bekostiging van projecten van derden die aansluiten bij de in lid 1 van dit artikel opgenomen
doelstelling.
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst
Zoals in de missie en in de doelstelling is verwoord, richt de Stichting zich op drie gebieden van het
algemeen belang:
 Bescherming van de natuur
Hiermee levert de Stichting een bijdrage aan de bescherming van natuur in binnen- en buitenland. De
natuur is een onmisbaar element in ons bestaan en een voorwaarde voor de leefbaarheid van onze
planeet. Door de levenswijze van de mens staat de natuur onder druk. Unieke landschappen, dieren
en planten verdwijnen, de leefomgeving raakt vervuild en uiteindelijk staat ook het voortbestaan van
de mens op het spel. Don’t give up draagt haar steentje bij in het tegengaan van dit proces door
onder meer natuurgebieden te helpen beschermen en initiatieven te ondersteunen die het
opwarmen van de aarde tegengaan.
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 Bevorderen van duurzaamheid
Duurzaamheid gaat verder dan natuurbescherming. Duurzaamheid raakt alle facetten van de manier
waarop wij omgaan met grondstoffen, kapitaal en met elkaar. Met financiële bijdragen aan
initiatieven van derden, en in voorkomende gevallen met kennis en kunde, levert Don’t give up haar
bijdrage aan het verduurzamen van de manier waarop mensen met grondstoffen, kapitaal en andere
mensen omgaan. Hieronder wordt mede verstaan projecten die steun bieden aan de verspreiding
van duurzame producten, technologieën of vergelijkbare middelen waarmee onder andere toegang
kan worden gegeven aan de vervulling van basisbehoeften (zoals elektriciteit) van bevolkingsgroepen
of vervanging kan plaatsvinden van huidige niet of minder duurzame middelen.
 Verbeteren van de ontwikkelkansen van jonge mensen
Kinderen, adolescenten en jongvolwassenen moeten in de visie van Don’t give up de kans krijgen hun
talenten te ontwikkelen en daardoor hun toekomstige levensstandaard te verbeteren. Westerse
overheden trekken zich steeds meer terug op dit vlak en ook de budgetten voor hulp aan
ontwikkelingslanden op dit gebied worden steeds verder verkleind. Don’t give up levert haar bijdrage
aan de opvulling van dit gat door jonge mensen te ondersteunen voor wie talentontwikkeling uit
financieel oogpunt onmogelijk is geworden. Ook ondersteunt de Stichting projecten die door
organisaties worden opgezet om talentontwikkeling voor jonge mensen mogelijk te maken. In
voorkomende gevallen kan de Stichting dergelijke projecten ook zelf initiëren en/of (laten) uitvoeren.
Zoals blijkt uit de statuten en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting, heeft Don’t give up geen
winstoogmerk. De Stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat
de met het vermogen behaalde rendementen ten goede komen aan de doelstelling van de Stichting.
Zoals blijkt uit de statuten, zal bij een eventuele opheffing van Don’t give up een batig liquidatiesaldo
worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke
doelstelling heeft.

3. Beleid
Werkzaamheden
Het bestuur van Don’t give up selecteert en/of initieert projecten die beantwoorden aan de
doelstelling van de Stichting. Tevens beoordeelt het bestuur ontvangen aanvragen voor (financiële)
ondersteuning van projecten. De in aanmerking komende projecten worden beoordeeld aan de hand
van de volgende criteria:
 Het project dient het algemeen belang te dienen
 Het project dient een bijdrage te leveren aan de realisatie van de missie en de doelstelling van de
Stichting
 Het project dient concreet te zijn en onderbouwd te zijn met een realistische begroting, inclusief
financiering
 Het bestuur dient vertrouwen te hebben in de realisatie van het project
 De initiatiefnemers van het project dienen van goede reputatie te zijn en het vertrouwen van het
bestuur te genieten
 De financiële bijdrage van Don’t give up aan het project is in principe éénmalig. De Stichting is
uiterst terughoudend met het toekennen van repeterende bijdragen.
 Het Bestuur dient van de initiatiefnemer(s) voldoende informatie te ontvangen gedurende de
uitvoering van het project om tussentijds en/of achteraf een gedegen evaluatie uit te voeren met
betrekking tot de effectiviteit van de door Don’t give up geleverde bijdrage
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Het bestuur komt ten minste tweemaal per jaar bijeen om mogelijke projecten te bespreken en te
beoordelen. Bij de beoordeling en selectie van projecten kan het bestuur zich laten bijstaan door ter
zake kundige derden.
Werving van gelden
Don’t give up doet niet aan actieve fondsenwerving. Eventuele schenkingen, legaten en/of erfenissen
die de Stichting ten goede komen, kunnen ter discretie van het bestuur worden geaccepteerd of
verworpen. De besluitvorming hierover hangt onder meer samen met de eventuele voorwaarden die
aan de schenking, het legaat of de erfenis is verbonden en de mate waarin het bestuur aan die
voorwaarden kan en wenst te voldoen.
Beheer van het vermogen
Het vermogen van Don’t give up is ontstaan door een periodieke schenking van een donateur. Een
deel van het vermogen is geïnvesteerd in een beleggingsvennootschap. Het resterende deel wordt
belegd in effecten en liquiditeiten. Hierbij wordt een behoudend beleggingsbeleid gehanteerd,
waarbij de normen en waarden van de Stichting op het gebied van duurzaamheid hoog in het
vaandel staan. De Stichting streeft ernaar de kosten van het beheer van het belegd vermogen niet
meer te laten bedragen dan 1% van het belegd vermogen.
Bestedingsbeleid
Don’t give up houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting. Concreet betekent dit
dat jaarlijks alle opbrengsten uit het vermogen die in het voorgaande kalenderjaar zijn genoten
worden besteed aan geselecteerde projecten. Onder opbrengsten wordt in dit verband verstaan alle
ontvangen dividenden uit de beleggingsvennootschap waarin wordt geïnvesteerd, alle rentedividend- en andere inkomsten uit het belegd vermogen en alle koersresultaten van het belegd
vermogen, onder aftrek van door de Stichting gemaakte kosten. Indien de opbrengsten in enig jaar
negatief zijn, dan kan het bestuur besluiten geen uitkeringen te doen en pas weer uitkeringen toe te
kennen zodra de negatieve opbrengsten zijn gecompenseerd door positieve opbrengsten
(instandhouding van het stamkapitaal). Wanneer de Stichting voornemens is om een of meerdere
projecten te ondersteunen met een totaalbedrag dat groter is dan de verwachte jaarlijkse
opbrengsten, dan kunnen de opbrengsten uit het vermogen worden ‘opgespaard’ voor een periode
van maximaal drie jaren.
Het bestuur kan besluiten meer dan de jaarlijkse opbrengsten toe te kennen aan projecten en dus ‘in
te teren’ op het stamkapitaal.

4. Overige
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in
het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, worden vergoed, mits niet bovenmatig.
De Stichting heeft geen personeel in dienst.
Administratieve organisatie
De secretaris verzorgt de administratie van de projectaanvragen en de besluitvorming door het
bestuur daarover.
De financiële administratie van Don’t give up wordt verzorgd door de penningmeester. Tijdens elke
bestuursvergadering geeft de penningmeester het bestuur inzage in de inkomsten en uitgaven over
het lopende boekjaar tot dat moment, alsmede een prognose voor het gehele boekjaar.
Jaarlijks stelt de penningmeester een vermogensoverzicht en een staat van baten en lasten op. Uit
deze overzichten blijkt onder meer:
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 De aard en de omvang van de inkomsten van de Stichting
 De aan de bestuursleden uitbetaalde onkostenvergoedingen
 De kosten van beheer van de beleggingen en investeringen
 Overige kosten van de Stichting
 Aard en omvang van toegekende en uitbetaalde bijdragen aan projecten
Het bestuur kan besluiten het vermogensoverzicht en de staat van baten en lasten te laten opstellen
en/of controleren door een accountant.
Een verkorte versie van de staat van baten en lasten wordt jaarlijks, binnen zes maanden na afloop
van het boekjaar, door de penningmeester gepubliceerd op de internetsite van Don’t give up. Ook de
overige informatie die de Stichting verplicht is te publiceren (waaronder een publieksvriendelijke
versie van dit beleidsplan) wordt geplaatst op de internetsite.
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