ANBI Beleidsplan Stichting Gratis weggeefhoek hengelsport spullen
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1. Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Gratis Weggeefhoek hengelsport spullen.
Stichting Gratis Weggeefhoek hengelsport spullen is opgericht op 2 juni 2016 te Maastricht (Statutaire
zetel). Ons streven is minderbedeelde die weinig tot geen financiele middelen hebben om vismateriaal
te kunnen aanschaffen om te kunnen vissen te helpen aan vismateriaal. Met als focus de drempel laag
te houden zodat deze groep weer kan vissen .
Een Stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel de statuten genoemd).
Nadat deze akte is opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd wie de bestuurders zijn, volgt inschrijving bij de
Kamer van Koophandel en aanmelding bij de belastingdienst. Het schrijven van een beleidsplan wordt
sterk geadviseerd.
Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende Instelling.
ANBI
Bij het opstellen dan dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden. Een ANBI status
heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de
stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.
Dit beleidsplan geeft inzicht in:
•
•
•
•
•
•

Werkzaamheden (projecten) van de stichting
Financiën
De manier waarop de Stichting geld werft
Het beheer van vermogen van de stichting
De besteding van het vermogen van de stichting
Het functioneren van het bestuur

Namens het bestuur van Stichting GWHS
Patrick Delvers, Voorzitter
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2. Algemene gegevens en bestuur
Algemene gegevens
Statutaire naam
Organisatietype
Opgericht

: Gratis weggeefhoek hengelsport spullen
: Stichting
: 2 juni 2016

KvK nummer
Banknummer (IBAN)
Fiscaal nummer (RSIN)

: 66210275
: NL32SNSB0904726924
: 856443906

Bezoekadres
Telefoonnummer
Website
E-mail

: Lijndonk 34, 4907XD Oosterhout.nb
: 0628089125
: www.gwhs.nl
: p.delvers@gwhs.nl

Werkgebied
Doelgroep(en)

: Lokaal met landelijke dekking;België
: minderbedeelde Kinderen, Jongeren, Ouderen,
Vrouwen, Mannen

Bestuur :
Patrick Delvers, voorzitter
Andre Harderveld,penningmeester
Rene van den Elsen, secretaris
Het bestuur bestaat uit 3 enthousiaste mensen, die worden ondersteund door een groot aantal
betrokken beheerders.
De bevoegdheid van het bestuur is vastgelegd in de statuten van stichting GWHS. Elke combinatie
van bestuursleden met de functies voorzitter, penningmeester en secretaris is bevoegd namens de
vereniging op te treden.
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3. Missie, visie en ambitie
Onze missie
Stichting Gratis weggeefhoek hengelsport spullen is er om mensen die minderbedeeld zijn hun hobby
vissen te laten uitoefenen.
Onze visie
De missie van onze stichting is de drempel laag te houden zodat deze groep weer kan vissen. dit doen
we o.a. door:

•
•

sponsoring op te halen bij zowel zakelijke als
particuliere sponsors.
verloten van vismatriaal pakketten onder de leden
en deze te verzenden.

Onze ambitie
De missie van de stichting is de drempel voor deze groep laag te houden zodat deze kunnen hun hobby
vissen kunnen doen. Onze ambitie is om dit in Nederland; België en Duitsland te realiseren en in deze
landen landelijke dekking te hebben. Met als volgende doelen te bereiken:
•

Op 1 januari 2030 actief te zijn in 2 landen.

•

Visuitjes te organiseren op verschillende waters in 2030.

•

In 2025 85% van de gesponsord matriaal nieuw matriaal is.

Korte termijn ambitie
Wij verloten min 30% aan nieuw gesponsord vismatriaal op 1 januari 2022 en hebben in nederland
dekking.
in 2023 willen we kostend dekkend zijn betreft in en uitgaven.
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4. Doelstellingen
Doelstelling
de drempel voor de minderbedeelde zo laag mogelijk te houden zodat deze hun hobby vissen kunnen
uitoefenen. Wij zullen ons in eerste instantie richten op minder bedeelde in nederland/België.
Doel initiatief
minderbedeelde hun hobby vissen te laten uitoefenen.
Bereiken doel
Ons doel bereiken we door het verloten van pakketten die gesponsord zijn onder de leden en deze op
te sturen'. Wij gaan sponsors werven, die vismateriaal doneren aan de stichting. dit kan zowel sponsors
die particulier als zakelijke sponsors zijn.
Strategie
Wij trachten dit doel te bereiken door:

•
•
•
•
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Werven van sponsors;
reclame maken voor de stichting;
Het werven van fondsen;
Alle andere wettige middelen die een bijdrage kunnen leveren aan de
verwezenlijking van voormelde doelstelling.

5. Doelgroep en betrokkenheid doelgroep
Beschrijving doelgroep
Onze doelgroep is gericht op mensen die minder te besteden hebben of onder bewind staan en die vissen
als hobby hebben.
Betrokkenheid doelgroep
Wij betrekken de doelgroep door ze te portretteren in onze (social media) communicatie.
Een recent voorbeeld is het verhaal van een lid van de stichting:
In het voorjaar van afgelopen jaar kwam ik per toeval de pagina van Gwhs tegen op Facebook, na wat
verder onderzoek kwam ik tot de conclusie dat dit een stichting is die zich inzet op hengelsport gebied voor
mensen die het financieel niet breed hebben. Aangezien ik een behoorlijk ziektebeeld heb, afgekeurd ben
en de nodige medische onkosten heb, voelde ik me toch wel aangesproken. Toch even voor de zekerheid
nog even contact opgenomen met het beheer (Andre), die bevestigde nadat ik mijn situatie had uitgelegd
dat ik tot de doelgroep van de stichting behoorde.
En zo begon mijn avontuur haha...2
Ik deed een aantal keer mee met lotingen op de facebook pagina en tot mijn verbazing won ik een prachtig
Cipro Baits boillie pakket. Ondertussen tussen neus en lippen door informeerde Andre bij mij heel tactisch
wat ik graag nog voor een materiaal erbij zou willen hebben, ik gaf aan een karper uitrusting rustig aan bij
elkaar te gaan sparen. Dit omdat ik in het statisch karpervissen nog eigenlijk geen ervaring en materiaal
had en hier erg nieuwsgierig en enthousiast voor was, en dit voor mijn omstandigheden een ideale manier
van vissen was. Gewoon nog even gezellig verder gepraat, en uiteindelijk elkaar een fijne avond gewenst.
Maar wat ik niet wist was dat Andre ons gesprek terug had gekoppelt naar het team van Gwhs, en
vervolgens contact opnam met mijn vrouw.
De stichting wilde wat voor mij gaan betekenen in het geheim in samenwerking met mijn vrouw, ze zouden
mij wel eens even verrassen.
Een kleine periode later (zomervakantie ertussen) wilde ik zoals wel vaker op een zaterdag begin van de
middag gaan vissen, maar mijn vrouw zei dat ze nog weg moest en deed het ondertussen maar rustig aan.
Ik zat me op te vreten omdat ik de tijd rustig zag weg tikken, tot de bel gaat en mijn vrouw naar de deur
vliegt. Ik hoor een aantal stemmen en er komt vanalles binnen. Staan me daar ineens Andre Hardeveld en
Patrick Delvers van de stichting Gwhs met een complete karperset die ze mij kwamen aanbieden. De
tranen sprongen me letterlijk in mijn ogen, ik kon het maar niet beseffen dat dit voor mij was. Ik kon (niet
letterlijk) wel een gaten in de lucht springen. Het duurde wel even voor ik weer een zinnig woord kon
zeggen, ik kon ineens gaan karpervissen en had gewoon alles compleet.
Inmiddels heb ik een 20 karpers ongeveer mogen vangen met en dankzij deze set, en heb ik heel veel uren
aan de waterkant mogen genieten.
Wat ik heb mogen ervaren met de stichting is dat het stuk voor stuk mensen zijn met een gouden hart die
alles doen met veel liefde en plezier en ik kan zeggen, ze hebben allemaal een plekje in mijn hart!
Bron: http://gwhs.nl/reviews/
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6. Vrijwilligers
Vrijwilligers kunnen zich inzetten als beheerder.
beheerders
De taken zijn:
• controleren van de reacties in de verloting of ze volgens voorwaarde reageren.
• bekend maken van de winnaar van een verloting.
• goedkeuren van nieuwe leden op de facebook pagina waar de verlotingen staan.
• reageren op chat berichten van eventuele sponsors op de stichting pagina en dit
doorgeven aan bestuur.
• dubbelcheck tijdens een verloting.
• eventueel sponsor matriaal in de omgeving ophalen van de beheerder bij de
sponsor.
6. Bestuur
De taken zijn:

•
•
•
•
•
•
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Contact onderhouden met de sponsors.
Contactpersoon tussen winnaar en stichting.
Aanspreekpunt voor leden en winnaars.
Beheren van social media kanalen voor werven en informeren van sponsors.
reclame maken voor de zakelijke sponsors.
het plaatsen van verlotingen op facebook pagina.

7. Financiële prognose 2020
Om de doelen van Stichting Gratis Weggeefhoek Hengelsport spullen te realiseren is vermogen
nodig. Er wordt uitgegaan van inkomsten en lasten, om de prognose inzichtelijk te maken.
Onderstaand een overzicht:
Prognose over 2020

2020

Verwachte inkomsten *
Donaties en verzendkosten

€ 1600,--------------€ 1600,-

Resultaat
Verwachte uitgaven - Lasten
Kosten verzendingen pakketten
Algemene kosten
Beheer website kosten
kosten verpakkings materiaal pakketten

€
€
€
€

1.600,€
---------------

Totaal lasten
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening Financiële baten en
lasten >
Exploitatieresultaat

1.300,100,70,130,-

€

0,-

--------------€

0,-

De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten.
Jaarrekening, balans en jaarverslag
Jaarrekening, balans en jaarverslag is in 2021 beschikbaar, aangezien we in 2020 starten met het
werven van inkomen.
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8. De manier waarop de Stichting geld werft
De stichting wil dit geld binnen krijgen door: sponsoring, donaties, giften, filantropie,
fondsenwerving,betalingen van de verzendkosten door winnaar.
De werving van geld gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten
met relaties, zowel prive als zakelijk. De bestaande contacten met donateurs en organisaties actief,
samenwerkingspartners, onderhouden en daarnaast het werven van nieuwe contacten/relaties en
donateurs. Dit kan bijvoorbeeld middels brieven, telefonisch, het inzetten van multimedia en social
media. Het voeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen. Dit kan door persoonlijke
initiatieven van mensen of organisaties.
Onderstaand noemen wij kort welke soorten bijdragen er zijn.
• Sponsoring: een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de ene
partij (de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en/of materieel ondersteunt
en waarbij de andere partij (de gesponsorde) een nauw omschreven evenwaardige
tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van diens doelstellingen. Het gaat
om: een zakelijke overeenkomst (sponsorcontract), prestatie en evenwaardige tegenprestatie,
tweerichtingsverkeer.
• Donateurschap: eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel!
• Giften: eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel
• Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende middelen.

De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen.
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9. Aanvraag ANBI status Stichting Gratis weggeefhoek hengelsport spullen
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 de Stichting 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 Gratis weggeefhoek hengelsport spullen door de Belastingdienst aangewezen wordt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dan kan gebruik gemaakt worden van de fiscale voordelen,

zoals: 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.

10

Om aangewezen te worden als ANBI moet de stichting voldoen aan alle volgende voorwaarden:
• De Stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
• De Stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
• De Stichting en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de
integriteitseisen.
• De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de
instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden
vermogen.
• De Stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van
de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
• De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
• De Stichting heeft een actueel beleidsplan.
• De Stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
• Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een
soortgelijk doel.
• De Stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen.
• De Stichting publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.
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10. Het beheer en de besteding van het vermogen
Stichting Gratis Weggeefhoek Hengelsport spullen verplicht een administratie voeren. Uit deze
administratie moet blijken:
• welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald,
welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat
geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen
van de instelling is.
• De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van
de Stichting.
• Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari van een jaar tot met 31 december van
het jaar daaraan volgend) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden
de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans,
een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld. Het bestuur beoordeelt
en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert
de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.
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11. Communicatie
Ieder jaar zal Gratis weggeefhoek hengelsport spullen haar doelgroep op de hoogte houden
van de ondernomen activiteiten/projecten via:
• Een financieel jaarverslag
• Een kort inhoudelijk jaarverslag
Het financiële jaarverslag geeft de prestatie van de stichting in het betreffende jaar weer. Deze
prestaties zijn dan ook uitgedrukt in cijfers. Het inhoudelijk jaarverslag vertellen kort en bondig over de
activiteiten die zijn uitgevoerd in dat jaar en hoe die activiteiten zijn verlopen.
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___________________________________________________________________________________________
Per 24 Juni 2020 merkt de Belastingdienst stichting Gratis weggeefhoek hengelsport spullen aan als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI:) uw bijdragen zijn dus fiscaal aftrekbaar.

