
Beleidsplan Stichting Buddiez  2017 - 2021  
 
1 Inleiding 
 
1.1 De stichting is opgericht doordat de voorzitter van de stichting, Danielle Schokker, in het 
verleden zelf ernstig ziek is geweest. Ze was in die periode erg eenzaam en te veel bezig met 
haar ziekte. Ze weet dus hoe het is en gunt zieke kinderen een buddy om zich weer echt kind te 
kunnen voelen. Al onze bestuursleden en ambassadeurs dragen (zieke) kinderen een warm 
hart toe. 
1.2 De reden dat wij de ANBI status ambiëren is dat wij zeer serieus bezig zijn met de stichting 
en willen graag ook zo gezien worden door mensen die eventueel willen doneren. Door de ANBI 
status weten onze donateurs dat wij voldoen aan de ANBI eisen en zullen een veiliger gevoel bij 
ons hebben, het verlaagd zogezegd de drempel om te doneren. 
 
2 Gegevens instelling 
 
2.1  
Naam: Stichting Buddiez 
KVK nummer: 63975092 
RSIN: 855473605 
Rekeningnummer: NL86 RABO 0305 9690 99  
Telefoonnr: 06 - 33 08 79 65 
Website: www.buddiez.nl /  
Mailadres: info@buddiez.nl 
 
 
 

mailto:info@buddiez.nl
http://www.buddiez.nl/


3 Beleid en strategie 
 
3.1 Stichting Buddiez is  een stichting die zieke kinderen professioneel aan gezonde kinderen 
koppelt zodat zieke kinderen niet alléén maar bezig zijn met hun ziekte maar weer kind kunnen zijn. 
Wij hopen ook dat gezonde kinderen de waarde gaan inzien van de speciale vriendschap tussen 
hen als buddy’s.  
3.2 Stichting Buddiez richt zich op kinderen van 8 t/m 16 jaar, dit is onze doelgroep. Met promotie 
richten we ons ook op instellingen en ouders. 
3.3 Om ons doel te bereiken proberen wij de stichting zoveel als mogelijk te promoten. We zijn 
bij verschillende netwerkevents aanwezig in Twente en promoten de stichting ook op social 
media.  
 
4 Werkzaamheden en activiteiten 
 
4.1 Wij als stichting organiseren zeer regelmatig uitjes voor de kinderen, u kunt hierbij denken 
aan een dag rijden in een oldtimer / een knutselworkshop / rondleiding in een museum en vele 
andere leuke dingen. Door deze uitjes leren de kinderen elkaar goed kennen en komt de stap 
naar een succesvolle koppeling dichterbij. Ook zijn wij op verschillende beurzen en andere 
netwerkgelegenheden aanwezig om de stichting te promoten en om naar leuke 
samenwerkingen te zoeken, een voorbeeld hiervan is de Slingerbeurs. Ook op bv Koningsdag 
zijn wij altijd erg actief, we hebben dan een eigen kraam en delen ballonnen en flyers uit en 
verkopen poffertjes of andere lekkernijen.  
 
5 Bestuur 
 
5.1 Ons bestuur bestaat uit: 
Voorzitter: Danielle Schokker, Penningmeester: Bram ten Vergert, Secretaris: Nicky Bakker, 
Algemeen bestuurslid: Fleur Been,  Algemeen bestuurslid: Gert Kel  
5.2 Het bestuur werkt op vrijwillige basis; non profit, de voorzitter ontvangt een minimale 
vergoeding voor gemaakte kosten en incidenteel zijn er kilometerkosten die gedeclareerd 
worden. 
5.3 Er is geen Raad van Toezicht betrokken bij de stichting. 
5.4 In de statuten is vastgelegd in artikel 3.3 dat de stichting geen winstoogmerk heeft. In het 
artikel 4.4 staat dat een bestuurder (en/of beleidsbepaler) mag niet over het vermogen van de 
stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. 
Om te waarborgen dat dit niet gebeurd is het geregeld bij de bank dat alléén de voorzitter een 
pinpas heeft om geld van de rekening te kunnen pinnen. De voorzitter is daarnaast verplicht om 
elke pinbetaling te moeten verantwoorden door de kassabonnen te scannen en naar de 
penningmeester te sturen. Daarnaast is het bij de bank geregeld dat de penningmeester pas 
bedragen meer dan € 250,- kan overmaken na goedkeuring van de voorzitter. De voorzitter 
moet het bedrag digitaal 'vrijgeven' voordat de penningmeester de betaling definitief kan 
uitvoeren. De financiële situatie wordt elke bestuursvergadering doorgenomen zodat alle 
bestuursleden precies weten hoe wij ervoor staan.  



Iedereen die bij de stichting betrokken is als bestuurder, ambassadeur of medewerker mag pas 
actief worden na het krijgen van een VOG (verklaring omtrent gedrag) die wij aanvragen. Dit om 
uit te sluiten dat mensen met een strafblad bij onze organisatie en kinderen betrokken raken. 
Mocht de stichting ooit worden opgeheven in de statuten artikel 16.4 staat: Een batig 
liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een 
soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend 
het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. 
 
6 Financiële gegevens  
 
Toelichting Staat van baten en lasten 
De baten van Stichting Buddiez bestaan uit donaties van bedrijven en particulieren. Dit betreffen 
nog geen vaste donaties.  
 
 
De vaste lasten bestond in 2016 nog uit de vrijwilligersvergoeding maar dit zal in 2017 en verder 
niet meer worden uitgekeerd. Vanaf het jaar 2017 heeft voorzitter Danielle Schokker afstand 
gedaan van deze vrijwilligersvergoeding en zij zal enkel de gemaakte kosten indienen als 
onkostenvergoeding. Dit is bestuurlijk vastgelegd. Ter specificatie kilometerkosten en de kosten 
voor  inktpatronen, drinken tijdens activiteiten enz. Zij zal alle kosten altijd moeten 
verantwoorden aan de penningmeester middels kassabonnen en pinbonnen. Verder zijn er 
representatiekosten van toepassing, hierbij valt te denken aan cadeaubonnen en bloemetjes 
voor de hulp bij activiteiten. Onder de algemene kosten vallen onder andere telefoonkosten, 
verzekeringen, abonnementen en overige kantoorbenodigdheden. Ten slotte zijn er bankkosten 
van toepassing voor het aanhouden van de bankrekening bij de Rabobank. 
 
Toelichting balans 
De bezittingen bestaan uit de bankrekening bij de Rabobank.  
Het stichtingsvermogen is gelijk aan het banksaldo.  
Uitzondering hierop is 2016 waarover nog declaraties uitbetaald moesten worden. Daarnaast 
moest de vrijwilligersvergoeding nog worden betaald. Dit was enkel in 2016 het geval. De 
vrijwilligersvergoeding zal niet meer worden uitgekeerd in de toekomst. 
  
       
 Stichting Buddiez Actueel Actueel Begroot Begroot Begroot 
 Staat van baten en lasten 2015 2016 2017 2018 2019 
       
 BATEN      
 Donaties € 448 € 4.201 € 2.500 € 2.300 € 2.300 

  € 448 € 4.201 € 2.500 € 2.300 € 2.300 

       
 LASTEN      
 Vrijwilligersvergoeding € 0 € 1.500 € 0 €0  €0  
 Representatiekosten € 0 € 46 € 100 € 100 € 100 
 Algemene kosten € 233 € 609 € 1.200 € 1.000 € 1.000 

  € 233 € 2.109 € 2.700 € 2.500 € 2.500 

       



 Bedrijfsresultaat € 215 € 2.092 -€ 200 -€ 200 -€ 200 
       
 Financiële baten en lasten -€ 32 -€ 159 € 200 € 200 € 200 
       
 Resultaat € 183 € 1.933 € 0 € 0 € 0 
       
 


