
 

Beleidsplan Stichting Vrienden van Animal Rebellion 

Inleiding  

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting Vrienden van Animal Rebellion het actuele              
beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld door het bestuur op 3 maart 2020. Jaarlijks zal er een                 
evaluatie plaatsvinden van dit beleidsplan en indien nodig, worden aangepast.  

Missie  

De doelstelling van Stichting Vrienden van Animal Rebellion is opgenomen in artikel 2 van de 
statuten en luidt als volgt:  

1) Het financieel en/of materieel ondersteunen van initiatieven die bewustwording omtrent 
een duurzaam plantaardig voedselsysteem en/of promotie van hieraan gerelateerde 
maatregelen nastreven, en het verrichten van alle verdere verhandelingen, die met het 
hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk 
kunnen zijn. 
 

2) De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
- het werven van donaties en fondsen; 
- het aanbieden en/of ter beschikking stellen van materialen en/of goederen; 
- het organiseren van activiteiten of bijeenkomsten; 
- het samenwerken met diverse organisaties en instellingen en het doen of laten             
verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin             
verband houden of naar het oordeel van het bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of             
gewenst kunnen zijn. 

3) Met haar doelstelling beoogt Stichting Vrienden van Animal Rebellion het algemeen           
belang te dienen. Stichting Vrienden van Animal Rebellion heeft geen winstoogmerk,           
zoals blijkt uit artikel 2 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting               
streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de                  
met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.  

Zoals blijkt uit artikel 13 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten                
behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die              
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling             
heeft.  



 

Organisatie  

De stichting heeft een bestuur bestaande uit 3 personen:  

Voorzitter : Maurice Jeron Cartigny 
Secretaris : Robin Jacoba Catherina Smeets 
Penningmeester : Willem Bernhard Maas 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van de stichting. Zoals blijkt uit                
artikel 6 van de statuten komt het bestuur minstens eenmaal per jaar bijeen in vergadering en                
daarbuiten nog eenmaal ter vaststelling van de jaarstukken.  

Voor hun werkzaamheden ontvangen de bestuurders geen vergoeding. Eventueel gemaakte          
onkosten ten behoeve van de stichting worden vergoed. De werkzaamheden ten behoeve van de              
verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting worden verricht door vrijwilligers. De            
stichting heeft geen personeel in dienst.  

Vrijwilligers kunnen een reiskostenvergoeding ontvangen voor activiteiten en bijeenkomsten         
waarbij hun aanwezigheid van essentieel belang is. Alternatief bestaat de mogelijkheid dat enkele             
vrijwilligers voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding ontvangen, die ten hoogste          
€170,- per maand en €1.700,- per jaar bedraagt conform de Nederlandse regelgeving omtrent het              
vergoeden van vrijwilligers.  

Werving en beheer van gelden  

De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende 
wervingsactiviteiten:  

1. Individuele donaties middels directe overboekingen door donateurs;  
2. Individuele donaties middels het opzetten van crowdfunding campagnes; 
3. Bijdragen van fondsen of bedrijven met een soortgelijke doelstelling als de stichting ten              
behoeve van specifieke activiteiten ondersteund door de stichting.  

Het vermogen wordt besteed conform de doelstellingen van Stichting Vrienden van Animal 
Rebellion.  

1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te  
compenseren. Hiervoor houdt de stichting niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is             



 

voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de              
stichting; 
2. De inkomsten van de stichting worden in de tweede plaats gebruikt om activiteiten,  
bijeenkomsten en andere initiatieven die de doelstelling van de stichting bevorderen, te            
ondersteunen; 
3. De stichting houdt een gezonde buffer aan om eventuele tegenvallende inkomsten op te              
kunnen vangen. Daarnaast worden eventuele overschotten gereserveerd middels een         
bestemmingsreserve om nieuwe activiteiten, bijeenkomsten en andere initiatieven die de          
doelstelling van de stichting bevorderen, te ontplooien.  

Op grond van artikel 7 van de statuten van Stichting Vrienden van Animal Rebellion en haar                
feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen         
de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting              
als ware het eigen vermogen.  

Te verrichten werkzaamheden  

De stichting verricht onder andere de volgende werkzaamheden:  

• Het laten organiseren van lezingen door vrijwilligers over de huidige stand van zaken omtrent               
een duurzaam plantaardig voedselsysteem en gerelateerde problematiek;  
• Het laten organiseren van trainingen door vrijwilligers over effectief actievoeren en            
demonstreren ten einde aandacht te vragen voor een duurzaam plantaardig voedselsysteem en            
gerelateerde problematiek;  
• Het financieel ondersteunen van demonstraties en andere acties door vrijwilligers die op             
geweldloze wijze aandacht vragen voor een duurzaam plantaardig voedselsysteem en          
gerelateerde problematiek: 

◦ De ondersteuning gebeurt door het vergoeden van gemaakte materiaal-, promotie- en            
soortgelijke kosten door vrijwilligers;  
◦ De ondersteuning gebeurt tevens door het voorschieten van materiaal-, promotie- en            
soortgelijke kosten ten behoeve van vrijwilligers; en  
◦ Voor grote demonstraties en andere acties die een grote voorbereidingstijd vereisen            
gebeurt de ondersteuning door het vergoeden van vrijwilligers die deze activiteiten           
organiseren middels het verstrekken van een vrijwilligersvergoeding die ten hoogste €170,-           
per maand en €1.700,- per jaar bedraagt conform de Nederlandse regelgeving omtrent het             
vergoeden van vrijwilligers; 

• Het materieel ondersteunen van vrijwilligers die op geweldloze wijze aandacht vragen voor             
een duurzaam plantaardig voedselsysteem en gerelateerde problematiek door middel van het           



 

beschikbaar stellen van IT infrastructuur; en 
• Het werven van donaties en fondsen voor de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden 
zoals uiteengezet in werving en beheer van gelden.  

Op deze wijze wordt conform punt 3 van de missie van Stichting Vrienden van Animal Rebellion                
het doel van punt 1 en 2 van de missie van de stichting verwezenlijkt, welke doelstellingen ook                 
vermeld worden in artikel 2 van de statuten van de stichting.  

Overige informatie  

Naam : Stichting Vrienden van Animal Rebellion 
RSIN : 861034600  
KvK : 77524306 
Post- & vestigingsadres : Vinckenhofstraat 54, 5913 EE Venlo 
e-mailadres: : vrienden.animalrebellion@protonmail.com  


