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1. Inleiding 

Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting 
Fairfriends Foundation. Hierin willen wij aangeven wat onze doelstellingen zijn en hoe 
wij als bestuur verwachten deze doelstellingen te realiseren. Daarnaast lichten wij toe hoe 
wij de financiën gaan beheren. 

 

2. Missie en Doel 

Fondsen werven voor stichtingen wordt steeds moeizamer. In de huidige markt kan je 
nog geld verzamelen als je voldoende gelden hebt voor reclamespotjes, of via 
naamsbekendheid. Maar alle stichtingen lopen aan tegen het feit dat de fondsen verder 
opdrogen. De FairFriends Foundation wil hierin oplossingen bieden. FairFriends.nl biedt 
stichtingen in Nederland een platform waar zij op een nieuwe mannier fondsen kunnen 
werven door het aankopen van producten, waarbij er 10% wordt gedoneerd aan de 
aangesloten projecten. 

Daarnaast willen wij dat via de nieuwsberichten van de stichtingen de donateur actief op 
de hoogte wordt gebracht over wat er gebeurt met het door hen geïnvesteerde geld, 
waardoor er een langdurige relatie kan ontstaan tussen stichting en donateur. 

2.1 Doelstellingen 

Stichting FairFriends Foundation heeft als hoofddoel: 

Het in gelegenheid stellen van goede doelen tot het fondsen werven via FairFriends.nl en 
het beheren en toekennen van de beschikbare budgetten ontstaan via donaties op 
Fairfriends.nl. Hierbij neemt de FairFriends Foundation de gemaakte afspraken met deze 
goede doelen in acht conform de algemene voorwaarden1. 

Naast deze hoofdoelstelling heeft de stichting ook nog een aantal subdoelstellingen; 

- Het initiëren en ondersteunen van promotionele activiteiten die tot een duurzaam, 
eerlijke en leefbare wereld leiden en/of bijdragen aan het succes van 
FairFriends.nl. 

- Het bewaken en controleren van het proces van inzameling van de donaties via 
FairFriends.nl 

- Het controleren en accepteren van projecten voor geldinzameling via 
Fairfriends.nl met inachtneming van de algemene voorwaarden. 
 
 

                                                
1 Zie bijlage algemene voorwaarden Fairfriends. 
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2.2 Aanpak 

De stichtingen die zich aanmelden voor fondsenwerving via Fairfriends.nl worden steeds 
getoetst aan de algemene voorwaarden.  

- De stichting moet een ANBI erkende status hebben. 
- De stichting mag niet meer dan 3 projecten aanbieden via Fairfriends.nl. 

Het ingediende project moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen2: 

- Het project mag niet het bedrag van 5000,- euro overschrijden 
- Er kan maximaal 6 maanden geworven worden voor het project via Fairfriends.nl 

Bij het beoordelen van de projecten zal steeds een afweging worden gemaakt over de 
haalbaarheid van het project. Hierbij worden de volgende kernwaarden gebruikt: 

- Concreet en praktisch 
- Direct en duurzaam resultaat 
- Samenwerking met lokale partijen 
- Balans tussen idealisme en realisme 
- Hoogte van overhead kosten 

Voor het beoordelen van elk project zullen er 2 stichtingsleden worden aangewezen. Zij 
zullen hun afweging documenteren en de uitslag corresponderen met het bestuur van de 
Fairfriends Foundation. Hierna zal de uitkomst worden besproken met de aanvragende 
stichting. 

 

3. Bestuur en organisatie 

 3.1. Het bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur, beleid, financieel beheer en de 
interne- en externe communicatie. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit vier 
bestuursleden; een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en één bestuurslid met 
algemene bestuurstaken. De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen 
beloning. De bestuurders worden benoemd door het bestuur voor onbepaalde tijd.  

Het bestuur van Stichting Fairfriends Foundation: 

Gwendolin van der Krogt, Voorzitter 
Angela Ketting, Secretaris 
Onno van Weeren, Penningmeester 
Marcel Rector, Bestuurslid 

                                                
2 Overige voorwaarden zijn te vinden in de algemene voorwaarden, bijlage 1 
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Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het 
functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. De taken 
worden verdeeld over de vier bestuursleden. 

 3.2. Gedragscode 

Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin van het woord, hoog in het 
vaandel. Dat betekent dat tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en 
het bestuurslidmaatschap vermeden worden. De kosten die bestuursleden maken voor 
vergaderingen, komen niet voor rekening van de stichting. 
Eventuele onkosten gemaakt ten behoeve van de stichting die bijdragen aan het behalen 
van de stichtingsdoelstellingen kunnen wel vergoed worden, na goedkeuring door het 
bestuur. 

 3.3. Vergadercyclus 

Het bestuur vergadert minimaal 6 keer per jaar en verder zo vaak als dat minimaal twee 
bestuursleden dit wenselijk achten. Tijdens de vergadering zal er in ieder geval worden 
gekeken naar de voortgang bij bestaande projecten en zullen nieuw getoetste projecten 
worden besproken. Elk bestuurslid kan daarnaast onderwerpen aandragen voor de 
vergadering. 

 3.4. Jaarrekening 

Het bestuur legt middels een jaarrekening verantwoording af voor het door haar gevoerde 
beleid over een kalenderjaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks vóór 1 april. Deze is 
volledig openbaar en te vinden op de website www.fairfriends.nl/fairfriends-foundation. 

 3.5. Omvang van de stichting 

De stichting heeft momenteel niet het uitgangspunt om te groeien. De verwachtingen zijn 
dat met de huidige samenstelling, aangevuld met 1 extra bestuurslid of eventuele 
vrijwilligers, de doelstellingen bereikt kunnen worden. 

 

4. Communicatie 

4.1. Inleiding 

FairFriends Foundation hecht veel waarde aan openheid en transparantie. En dit willen 
wij dan ook nastreven in de communicatie. Niet alleen over de werkwijze en financiële 
positie, maar ook over nieuwe plannen, behaalde successen of teleurstellingen. 
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4.2. Website 

De website www.Fairfriends.nl is een belangrijk communicatiekanaal. Op de website is 
informatie te vinden over de lopende projecten die zijn goedgekeurd, maar ook over 
eventuele voortgang.  Daarnaast zal deze worden gebruikt voor alle communicatie naar 
eventuele donateurs. Dit zal voornamelijk geschieden via de nieuwspagina. De website 
wordt voortdurend verbeterd en geactualiseerd. 

De FairFriends Foundation heeft een eigen pagina op het platform: 
www.fairfriends.nl/fairfriends-foundation.  

4.3. Informatiemateriaal 

De FairFriends Foundation wil minimaal investeren in overheadkosten. Dat betekent dat 
er nagenoeg geen fysiek foldermateriaal wordt ontwikkeld. De communicatie verloopt 
grotendeels digitaal. Voor bepaalde projecten of activiteiten wordt gericht materiaal 
ontwikkeld, waarvoor de gedoneerde gelden via FairFriends.nl zullen worden aangewend 
of waarvoor er gericht donateurs gezocht zullen worden. 

 

5. Financiën 

5.1. Inkomsten 

Fairfriends Foundation is een doorgeefluik tussen Fairfriends BV en de stichtingen die 
via de website van Fairfriends fondsen werven voor hun projecten. De Fairfriends 
Foundation zelf heeft nauwelijks middelen nodig aangezien bestuursleden niet betaald 
worden en er nauwelijks kosten zijn. Maar om eventuele onkosten toch te kunnen betalen, 
biedt Fairfriends Foundation zelf ook een project aan op de website waaraan gedoneerd 
kan worden.  

De activiteiten van Fairfriends Foundation worden gefinancierd door giften, sponsoring 
en donaties. De voornaamste financiering zal worden geworven via donaties van 
FairFriends.nl, waarbij de FairFriends Foundation genoemd zal staan als eventuele partij 
om aan te doneren. Daarnaast zal bij de keuze ‘Alle projecten’ ook een donatie gedaan 
worden aan FairFriends Foundation. Aangezien eventuele activiteiten buiten het 
controleren en accepteren van aangemelde projecten voor FairFriends.nl, minimaal zullen 
zijn, zijn er geen grote financiële middelen noodzakelijk. 

Inkomsten zullen worden beheerd door de daarvoor aangestelde penningmeester en 
gebruikt om werving via de website te promoten en te verbeteren. 
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5.2. Kosten 

De voornaamste kosten die gemaakt zullen worden door de FairFriends Foundation, 
zullen zich richten op verbetering en ontwikkeling van de website FairFriends.nl met als 
doel het verbeteren en stimuleren van fondsenwerving via FairFriends.nl ten behoeve van 
ANBI erkende stichtingen. Hierbij wordt er voornamelijk gekeken  naar noodzakelijke 
aanpassingen voor de gebruikerservaring van zowel donateur als stichting. Deze kosten 
zullen gemaakte worden aan de hand van de beschikbare gelden. 

De eerste investering voor deze website is al gedaan door Fairfriends BV en 
MijnWinkel.nl. Eventuele opstartkosten zijn dus niet gemaakt. 

5.3. Financieel beleid 

FairFriends Foundation heeft als kerntaak het berekenen en storten van de geworven 
gelden aan de aangesloten projecten. Alle gelden die geworven zijn voor de stichtingen 
met een goedgekeurd project zullen zonder verdere inhoudingen worden overgeboekt. 
Alle geworven gelden ten behoeve van de Fairfriends Foundation zullen worden gebruikt 
voor het verbeteren van het internetplatform en zijn gebruikservaring. 
Concreet betekent dit dat de FairFriends Foundation geen wijzigingen of verbeteringen 
zal doorvoeren zonder voldoende financiële middelen. 

De jaarrekening verschijnt jaarlijks vóór 1 april. Deze is te vinden op de website, hierin 
zal verder worden toegelicht hoe en wanneer eventuele geworven fondsen zijn toegekend 
aan de participerende stichtingen. 

 

6. Toekomst 

De toekomstvisie van de FairFriends Foundation is om continuïteit en helderheid te 
bieden in fondsenwerving van stichtingen. Onze visie is om een stabiel en goedlopend 
platform te hebben in de komende 2 jaar, waarbij jaarlijks 20.000 euro zal worden 
opgehaald voor projecten van ANBI erkende stichtingen. 
Daarbij willen wij de klant en donateur helderheid bieden in wat er is gebeurd met zijn 
donatie en wat het effect is geweest. 
Op deze wijze willen wij een stabiele methode van doneren creëren en de toekomst van 
goede doelen veilig stellen. 
 
 
Soest, 23 februari 2014.	  


