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1. Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Together One Family (Stichting TOF).
Stichting TOF is opgericht op 10 juni 2021 te Barneveld (Statutaire zetel). Ons streven is om als
stichting klaar te staan voor onze minder bedeelde medemens en hulp te bieden aan een ieder
die dat nodig heeft.
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 plan geeft inzicht in:
•
•
•
•
•
•

Algemene gegevens van de stichting
Ambitie en doelstellingen van de stichting
Werkzaamheden van de stichting
De manier waarop de Stichting geld werft
Het beheer van vermogen van de stichting
De besteding van het vermogen van de stichting

Het bestuur van Stichting TOF

Voorzitter

Gert van den Top
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2. Algemene gegevens
Algemene gegevens
Statutaire naam
Alternatieve naam
Organisatietype
Opgericht
KvK nummer
Banknummer (IBAN)
Fiscaal nummer (RSIN)
Bezoekadres
Telefoonnummer
Activiteiten

: Stichting Together One Family
: Stichting TOF
: Stichting
: 10 juni 2021
: 83041621
: NL92 BUNQ 2061 3563 70
: 862702549
: Wilhelminastraat 38, 3771 AR BARNEVELD
: 06-22859375
: Het bevorderen van ontwikkelingssamenwerking in o.a. Roemenië

Bestuur
Naam
Geboortedatum
Titel
Bevoegdheid

: van den Top, Gerrit
: 09-10-1962
: Voorzitter
: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum
Titel
Bevoegdheid

: van Roekel - van den Top, Margaretha
: 20-10-1996
: Penningmeester
: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum
Titel
Bevoegdheid

: op ‘t Hof - van den Top, Roelofje
: 26-08-1990
: Secretaris
: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
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3. Doelstelling en ambitie
Onze doelstelling
Stichting TOF heeft als doel om hulp te bieden aan iedereen die dit nodig heeft. Dit uit zich in
verlenen van vooral materiële steun aan mensen binnen en buiten Nederland. Vanuit Nederland
verzamelen wij goederen die wij dan weer kunnen uitreiken aan onze doelgroep. Ons doel is om
met onze goederen aan te sluiten bij de behoeften van mensen die zelf de middelen niet hebben.
Korte termijn ambitie
Onze doelgroepen komen op dit moment vooral uit Roemenië en Uganda omdat hier al de
contacten liggen. Onze doelgroepen zijn vooral kindertehuizen, ziekenhuizen en zigeuners. Onze
eerste focus is om goederen te verzamelen en zo 4 hulptransporten per jaar te kunnen faciliteren
naar Roemenië. Goederen die vanuit de doelgroepen uit Roemenië enorm gewild zijn, zijn onder
andere kinderkleding en schoolmeubels.
Onze (lange) termijn ambitie
Op lange termijn willen we onze contacten uitbreiden naar onder andere vluchtelingen in
Nederland en onze activiteiten ook meer gaan focussen op Uganda zodat we gelijkwaardige hulp
bieden aan Roemenië en aan Uganda.
Bijbehorende werkzaamheden
De werkzaamheden die wij als stichting voeren om onze doelstelling te bereiken zijn:
- Het verzamelen van goederen;
- Het opslaan en sorteren van goederen;
- Het inpakken en laden van goederen ;
- Het plannen van hulptransporten;
- Het verkopen van goederen op (rommel)markten om zo geld te werven om de kosten van de
hulptransporten te kunnen betalen.
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4. Verwerking van inkomsten
Stichting TOF ontvangt haar inkomsten o.a. door middel van giften. Deze giften worden gegeven
door hoofdzakelijk particulieren en bedrijven.
Daarnaast verkopen wij ingezamelde goederen op rommelmarkten en marktplaats. Met onze
inkomsten kunnen wij de hulptransporten betalen.
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5. Beheer van vermogen
Stichting TOF heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het
bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een penningmeester. De
namen van het bestuur staan in hoofdstuk 2.
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn
onder meer het beheren en besteden van de gelden.
Daarnaast wordt aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari van een jaar tot met 31
december van het jaar daaraanvolgend) 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.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.
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6. Besteding van vermogen
De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de
Stichting.
De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren.
De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere
stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting.
De stichting beoogt het algemeen nu en heeft niet de doelstelling om winst te maken.
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