Beleidsplan Stichting Wisselgeld
-

1. Inleiding
Op 2 april 2019 is de Stichting Wisselgeld opgericht. De Stichting is opgericht met het
volgende doel:
Creatieve inzamelacties opzetten ten gunste van lokale en nationale organisaties en goede
doelen die zich op een effectieve en transparante manier inzetten voor mensen in Nederland.
In het beleidsplan zullen onder meer de volgende zaken aan de orde komen:
o
o
o

-

Activiteiten van de Stichting
Werving van Gelden van de Stichting
Financieel beheer van de Stichting

2. Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit de volgende personen:
Mike Rozijn
Danielle Traanman
Els van der Schans

: Voorzitter
: Secretaris
: Penningmeester

De genoemde bestuursleden zijn de huidige bestuursleden van de Stichting en zijn benoemd
voor onbepaalde periode.
De Stichting zal geen enkel bestuurslid van de Stichting Wisselgeld vergoeding uitbetalen
voor zijn of haar activiteiten. Slechts kosten gemaakt voor en op verzoek van het bestuur
kunnen voor vergoeding in aanmerking komen.

-

3. Activiteiten
Stichting Wisselgeld zal projectmatig laagdrempelige inzamelacties organiseren van onder
andere vervangende betaalmiddelen zoals: festivalmunten, verlopen waardebonnen en oude
munten, die opzichzelfstaand een te geringe waarde vertegenwoordigen of zelfs waarde-loos
zijn. Door deze in grote hoeveelheden in te zamelen op bijvoorbeeld fysieke locaties of
landelijke inzamelmunten, kunnen deze (weer) waardevol gemaakt worden.
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-

4. Werving van gelden
Stichting Wisselgeld ontvangt haar inkomsten doormiddel van afspraken met de uitgever van
de ingezamelde artikelen om (een deel van) de waarde hiervan aan Stichting Wisselgeld te
doneren.

-

5. Financieel beheer
De donaties zullen jaarlijks worden geschonken aan een aantal landelijke ANBI-organisaties
en enkele lokale organisaties en/of goede doelen (bijvoorbeeld in de stad waar een
evenement wordt gehouden). Per project kan dit verschillen.
De landelijke ANBI-organisaties die wij in beginsel hebben gekozen zijn Stichting het vergeten
kind, Support Casper en Fight Cancer. Lokaal zijn dit onder andere de KNRM en Focus & Fun
Foundation.
o
o

o

o

-

De ingezamelde donaties zullen worden omgezet naar geldelijke tegenwaarde in
regulier betaalmiddel en jaarlijks worden deze zo direct mogelijk besteed.
Directe- en indirecte kosten zullen zoveel mogelijk worden beperkt doormiddel van
het werven van vrijwilligers voor diverse werkzaamheden. Voor het beperken van
grote uitgaven zoals bijv. websiteontwikkeling etc. zullen wij zo veel mogelijk zoeken
naar sponsoren.
De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken en heeft geen beleggingen.
Wel wordt er iets gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te
zetten.
In geval van ontbinding van de stichting zal een eventueel batig saldo worden
besteed ten behoeve van de eerdergenoemde ANBI-organisaties.

6. (contact) gegevens Stichting
KVK-inschrijfnummer
: 74473867
Fiscaal nummer (RSIN)
: 859915827
Bankrekeningnummer (IBAN) : NL30SNSB0783326319 (SNS Bank)
Post- en bezoekadres
: Stichting Wisselgeld
Noordeinde 14
2514 GH te ’s-Gravenhage
E-mail

: contact@stwg.nl

Website

: www.stichtingwisselgeld.nl

Telefoon

: +31(0)85-0607056
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