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Beleidsplan 2022-2023 Stichting Effectief Doneren 
 
Inleiding 
 
Dit is het beleidsplan 2022-2023 van de Stichting Effectief Doneren.. 
 
De stichting is ontstaan uit het project Doneer Effectief van Effectief Altruïsme 
Nederland. Na een opstartfase van bijna twee jaar krijgt het project zijn vervolg in de 
zelfstandige stichting Effectief Doneren.  
 
Missie en statutaire doelstelling 
Onze missie is een bijdrage te leveren aan het welzijn van mens, dier en milieu 
wereldwijd. Dat doen wij door middel van donaties aan de meest effectieve 
filantropische organisaties. 
 
Dit eerste beleidsplan van de stichting beslaat de periode 2022 tot eind 2023. 
 
Strategie 
De stichting tracht haar doel, het bevorderen van het welzijn van mens, dier en milieu 
wereldwijd, te bereiken door  

1. Periodieke selectie van goede doelen op basis van de principes van het 
effectief altruïsme 

2. Werven van donaties voor de door de stichting geselecteerde goede doelen  
3. Begeleiding en advies aan personen en organisaties die aan deze doelen 

willen doneren 
4. De ontvangen donaties ten goede doen komen aan door de stichting 

geselecteerde effectieve goede doelen wereldwijd. 
 
ANBI-Status 
In 2022 zal de stichting bij de Belastingdienst een aanvraag indienen om de ANBI-
status te verwerven. 
 
Afwezigheid van winstoogmerk 
De stichting Effectief Doneren heeft geen winstoogmerk, hetgeen blijkt uit artikel 3.3 
van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. 
 
Beleid 
De strategische doelstelling van onze stichting wordt als volgt  geconcretiseerd 

 

Ad 1. Periodieke selectie van goede doelen op basis van de principes van het 
effectief altruïsme 
De goede doelen waaraan gedoneerd kan worden zullen periodiek geselecteerd 
worden op basis van de principes van het effectief altruïsme. Daarbij zijn leidend de 
evaluaties verricht door grote onderzoeksinstellingen, zoals GiveWell, Animal Charity 
Evaluators en Founders Pledge. 
Uit de door hen aanbevolen filantropische toporganisaties wordt door ons een keuze 
gemaakt, zoals bijvoorbeeld voor de Malaria Foundation of Give Directly (gezondheid  
en armoede), Animal Welfare Fund (dierenwelzijn) of Clean Air Task Force (klimaat) 
en Center for Health Security (toekomst)  
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Ad 2. Voorlichting over de door de stichting geselecteerde goede doelen  
Wereldwijd is een overvloed aan Engelstalige informatie over effectief doneren 

beschikbaar. Die informatie bereikt maar in beperkte mate het Nederlandstalig 

publiek. Daarom wil de stichting de bewustwording van de (in)effectiviteit van goede 

doelen en het effectief doneren en nalaten vanuit Nederland bevorderen. Eerste stap 

was de website www.doneereffectief,nl. In 2022 willen wij dit beleid verder 

uitbouwen.  

 
Ad 3. Begeleiding en advies aan personen en organisaties die aan de geselecteerde 
doelen willen doneren 
Aan de website is een helpdesk gekoppeld om vragen van potentiële donateurs te 

beantwoorden en hen te begeleiden naar effectieve donaties.  

 

Ad. 4. De ontvangen donaties ten goede doen komen aan door de stichting 
geselecteerde effectieve goede doelen wereldwijd 
Zodra onze stichting een ANBI status heeft kan direct en zo mogelijk belasting 
aftrekbaar aan de stichting Effectief Doneren worden gedoneerd, zodat wij de gelden 
ten goede doen komen aan de door ons geselecteerde organisaties.  
 

Organisatie 

Effectief Doneren is ca. 2 jaar geleden gestart als een project binnen Effectief 

Altruïsme Nederland. Met een kleine groep vrijwilligers is het project uitgebouwd tot 

een nog kleine maar al vaak gescoute speler binnen filantropie Nederland.  

  

Algemene Gegevens  

Naam: Stichting Effectief Doneren 

Opgericht: 24 februari 2022 

KvK: 85603295 

RSIN-nummer: 863680252 

ANBI-status: in aanvraag 

Bankrekening: aangevraagd; voorlopig via Stichting Effectief Altruïsme Nederland 

IBAN NL48 TRIO 0338 5113 26 t.b.v. Stichting Effectief Doneren) 

 

Bestuur 

Andrea de Wildt, voorzitter 

Eva de Groot, secretaris 

Marieke de Visscher, penningmeester 

 

Team van medewerkers 

Andrea de Wildt is initiatiefnemer en eindverantwoordelijk. Zij coördineert vanuit het 

bestuur het team dat momenteel uit de volgende vrijwilligers bestaat: 

• Daan de Jong, proceskwaliteit en helpdesk 

• Lotte de Lint, research en ontwikkeling 

• Jan Commissaris, ethiek en beleid 

http://www.doneereffectief,nl/
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• Dave Sanders, web design en webmaster 

• Brendan Hadden, podcast 

 

Werving van gelden 

• Gelden worden verworven uit donaties en legaties van donateurs die de door 

ons geselecteerde filantropische organisaties willen steunen.  

• Gelden die aan de stichting worden gedoneerd om het werk van de stichting 

zelf mogelijk te maken  

 

Bestedingsbeleid 

• Gelden ontvangen om effectieve goede doelen te steunen worden in beginsel 

voor 100% besteed aan bijdragen aan de door de stichting geselecteerde 

filantropische organisaties. 

• Gelden ontvangen voor het werk van de stichting zelf worden gebruikt om het 

werk van de stichting mogelijk te maken en verder te ontwikkelen. 

 

Vermogen van de stichting 

• Gelden die worden ontvangen als donaties aan filantropische instellingen 

worden niet beschouwd als behorend tot het vermogen van de stichting. 

• De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de 

continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de 

doelstelling. 

 

Beloningsbeleid 

• De leden van het bestuur ontvangen conform art. 5.3 van de statuten voor 

verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan voor gemaakte onkosten 

 

Personeelsbeleid 

Om het werk van de stichting verder uit te breiden en de nodige continuïteit te 

garanderen is  -naast de parttime vrijwillige medewerkers – behoefte aan betaalde 

krachten. Het gaat om een financieel/administratief medewerker die fungeert als 

bureauhoofd en ook die de financiën regelt. Daarnaast is inhuur van marketing 

/media deskundigheid nodig voor communicatie en publiciteit.  

  

Financieel Beleid 

Door een donatie van de JAZI Foundation beschikt de stichting momenteel over een 

bescheiden vermogen voor de opbouw van de eigen organisatie. 

De personeels- en organisatiekosten zullen zo laag mogelijk blijven. Het werk zal 

zoveel mogelijk door vrijwilligers worden gedaan.  Maar omwille van continuïteit en 

kwaliteit is het nodig een of twee parttime betaalde krachten aan te trekken. 
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De stichting beschikt begin 2022 over een vermogen van € 24.000 euro. Om het 

werk van de stichting mogelijk te maken en verder uit te bouwen zijn extra financiële 

middelen nodig (zie onderstaande tabel). Die wil de stichting niet halen uit een 

korting op de ontvangen gelden ten behoeve van effectieve goede doelen maar apart 

verwerven. Een plan hiervoor wordt opgesteld na overleg met de huidige sponsor, 

met vermogensfondsen met wie reeds contact bestaat en met internationale 

partners. 

 

Globale schatting van de behoefte aan financiering 2022 t/m 2023  

Geplande begroting  2022 2023 

   

Oprichtingskosten Stichting 
(belastingadviseur, notariskosten, 
ANBI kosten) 

       5.000  

Salaris managing director fulltime 
  

     65.000      65.000 

salaris administratieve en financiële 
ondersteuning halftime 

     25.000      25.000 

Scholing bestuur en vrijwilligers 
 

        4.000        4.000 

Kosten projecten, waaronder 
reiskosten 

        2.000        2.000 

Transitie website van informatieve site 
naar donatieplatform 

      25.000  

Webhosting, IT, software, onderhoud, 
SEO, Google Analytics etc.  

        6.000        6.000 

Marketing, materialen, brochures e.d 
. 

        4.000        4.000 

Diverse nog onbekende kosten  
 

        3.000        3.000 

Totaal  € 139.000 € 109.000 

 

Contactgegevens 

Postadres: Honk 14, 5502VL Veldhoven 

Telefoon: 040 2024235 / 06 25096219 

Email: contact@doneereffectief.nl 

mailto:contact@doneereffectief.nl

