
HOOFDPUNTEN BELEIDSPLAN VOOR ANBI STATUS 

1. Inleiding 

Vereniging Het Verschil (VHV) is in 2008 opgericht met als doel evenementen en activiteiten te 

organiseren voor een steeds wisselend goed doel. Het idee is dat een lid van Vereniging Het Verschil 

(VHV) de verplichting op zich neemt om zich jaarlijks voor minimaal één activiteit in te zetten.  

Aan het eind van 2013 had de VHV meer dan 1 miljoen Euro voor goede doelen opgehaald. 

2. Het doel van de instelling 

1. Het doel van de VHV is het ondersteunen van goede doelen op drie gebieden: 

1. Fondsenwerving 

2. PR en naamsbekendheid 

3. Organisatie en beleid 

 

2. Beschrijving van de beoogde doelgroep/thema/regio  

Eens in de twee jaar kiezen de leden van VHV een goed doel dat zij de komende twee jaar gaan 

ondersteunen. Dit doel moet voldoen aan de volgende eisen: 

1. Het doel moet minimaal drie jaar bestaan en moet groot genoeg zijn om haar 

bestaansrecht te rechtvaardigen. 

2. De omvang van de jaarlijkse fondsen van het doel moet echter van dien aard zijn dat de 

bijdrage van de VHV een echt verschil maakt. 

3. Het goede doel moet in Nederland gevestigd zijn. De activiteiten van het doel moeten in 

Nederland plaatsvinden, zodat leden van de VHV zich ook direct voor het doel kunnen 

inzetten en grotere betrokkenheid met het goede doel hebben. 

Er geldt geen restrictie voor de regio, het thema of de doelgroep waar het doel zich op richt. De 

doelen waaruit de leden kunnen kiezen moeten wel door een lid van de VHV zijn voorgedragen. 

3. Inzetten voor goed doel: De VHV is opgericht van uit de gedachte dat velen zich willen inzetten voor 

een goed doel maar niet goed weten hoe dit aan te pakken. De VHV biedt een platform voor haar 

leden om zich op een relatief eenvoudige wijze in te zetten voor een goed doel.  

Samen sterk staan: Doordat leden zich samen inzetten voor één bepaald evenement, is de kans 

groter dat het evenement slaagt, dan als iemand dit alleen moet doen.  

Meer dan geld en tijd alleen: De leden van de VHV zetten vaak ook hun netwerk en expertise in om 

doelen te ondersteunen. Het gaat niet alleen om geld en tijd. 

Ondersteuning via website: Doormiddel van een speciaal ontworpen website en goed onderhouden 

database worden de leden ondersteund om op een efficiënte en doelmatige wijze evenementen en 

activiteiten te organiseren.  

4. Van de netto opbrengst die door het organiseren van de verschillende activiteiten gegenereerd 

worden wordt gem. 95% aan het goede doel geschonken. De overige 5% wordt gebruikt om 

administratieve kosten en systeemkosten te bekostigen.  



3. Werkzaamheden van de instelling 

1. Fondsenwervende activiteiten en evenementen: Onder auspiciën van het bestuur, organiseren de 

leden van de VHV diverse activiteiten en evenementen waarmee geld wordt opgehaald voor het 

goede doel. Deze activiteiten zijn zowel in omvang, doelgroep als inhoudelijk zo verschillend dat zij 

als enige overeenkomst hebben dat ze geld moeten genereren voor het goede doel.  

 

De leden van de VHV hebben grote vrijheid in de keuze van de te organiseren activiteit. Het bestuur 

ziet toe om een ordentelijke financiële administratie en bewaakt de voortgang van de organisatie 

van de activiteiten. 

 

Voorbeelden van activiteiten: Stars & Cars Rally, Golftoernooi, lopen marathon New York, Sinterklaas 

Collecte, Pubbquiz. Voor meer informatie, kijk op www.vereniginghetverschil.nl)  

 

2. Iedere twee jaar wordt er een nieuw goed doel gekozen waarvoor de leden de komende twee jaar 

activiteiten en evenementen gaan organiseren. Deze goede doelen moeten voldoen aan de volgende 

criteria: 

a. De bijdrage van de VHV moet een daadwerkelijk significant verschil maken. Dit verschil 

wordt niet alleen gemaakt in financiële zin. De VHV levert ook een bijdrage op het gebied 

van publiciteit en strategisch advies.  

b. De bijdrage van de VHV moet besteed worden aan een vooraf bepaald specifiek project of 

onderzoek. Het is niet de bedoeling dat onze financiële bijdrage “op de grote hoop” van 

andere donaties aan het goede doel verdwijnt en de leden van de VHV achteraf niet weten 

waaraan ons geld is besteed. 

c. Alleen projecten die op Nederland gericht zijn en waar de activiteiten in Nederland 

plaatsvinden kunnen worden voorgedragen. De betreffende organisatie mag wel activiteiten 

in het buitenland ondersteunen, zolang de bijdrage van de VHV maar aan een Nederlands 

project wordt besteed. Hierdoor vergroten we de controle op het uitgeven van ons geld 

maar belangrijker, stelt de VHV ook in staat actief aan deze projecten of acties deel te 

nemen. 

d. Organisaties die in aanmerking komen voor steun van de VHV zijn minimaal 3 jaar actief met 

het uitvoeren van de doelstelling. Een stichting met een goed plan dat 3 jaar bestaat maar 

het plan nog moet uitvoeren, kan dus NIET voorgedragen worden.  

e. Het goede doel moet een betrouwbare partner zijn. Een CBF-achtig keurmerk of ANBI status 

is verplicht. Het lid dat een goed doel of project voordraagt is zelf verantwoordelijk voor het 

vaststellen van de betrouwbaarheid van het goede doel. 

3. De leden betalen jaarlijks een lidmaatschapsbedrag om  de verenigingskosten (o.a. borrels en ALV’s) 

te dragen.  

4. Organisatie-structuur  

1. Bestuur 

Het bestuur van de VHV bestaat uit vrijwilligers en werkt volledig onbezoldigd. 

http://www.vereniginghetverschil.nl/


Op 1-1-2015 hebben zitting in het bestuur: 

Voorzitter:   Jasper Peterich 

Secretaris:    Mies de Vries 

Penningmeester:   Steven Rost Onnes 

Coördinator Activiteiten:  Dennis Albada Jeldergsma 

PR en Communicatie:  Danielle Stolk-Kool 

 

2. Ondersteuning: 

Voor de administratieve ondersteuning bij evenementen, kan het bestuur van de VHV betaalde 

krachten inhuren.  Echter de kosten van deze ondersteuning moeten wel in verhouding staan tot de 

opbrengsten van het betreffende evenement. 

5. Financiering en schenkingsbudget 

1. Binnen de VHV wordt geen vermogen opgebouwd. De fondsen die door de leden worden geworven, 

worden zo spoedig als mogelijk naar het goede doel overgemaakt. Wel wordt voordat geld wordt 

overgemaakt, met het goede doel afspraken gemaakt over de besteding van de gelden. 

 

2. Eens in de twee jaar kiezen de leden van de VHV een goed doel waarvoor de komende twee jaar 

geld geworven zal worden. Er zijn wel criteria waar aan de te kiezen goede doelen moeten voldoen. 

Zie punt 3.2. 

 

3. Sinds de oprichting van de VHV zijn de volgende bedragen uitgekeerd: 

2009 € 165.942,- 

2010 € 194.945,- 

2011 € 202.712,- 

2012 € 197.418,- 

2013 € 261.075,- 

2014           € 23.586,- 

Jaarlijks trachten de leden van de VHV tussen de 75.000 en 100.000 Euro op te halen. 

 

4. Er zijn twee belangrijke kostenstromen binnen de VHV. De kosten voor de (financiële) administratie 

en de kosten voor de organisatie van de evenementen. Beide kostenstromen worden betaald uit de 

opbrengsten uit de evenementen. Grosso modo worden kosten voor de evenementen betaald uit 

de deelnamebijdrage en worden de kosten voor de financiële afhandeling voor een deel betaald uit 

de donaties. 

6. Vermogensbeheer 

Binnen de VHV wordt geen vermogen opgebouwd. De bedragen die worden opgehaald moeten binnen 

zes maanden na het afsluiten van het boekjaar aan het goede doel worden overgemaakt. 

7. Voorbeelden van bijlagen 



1. Statuten 

2. Jaarrekening, Uittreksel jaarcijfers 2014 

3. Uittreksel Kamer van Koophandel 


