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beleidsplan 2019 - 2020 
 

doelstelling  
Eind 2007 is Stichting De Donge Foundation (hierna DDF) opgericht. DDF is 
statutair gevestigd te Dongen en beschikt over een ‘ANBI’ status per 1 januari 
2008.  
 
De Donge Foundation stelt zich ten doel mensen te helpen hun ambities waar 
te maken.  
 
In de statuten is de doelomschrijving van onze stichting is dat als volgt 
omschreven: 

 
Het bevorderen en steunen van (jonge) mensen, in Nederland of in het 
buitenland, al dan niet bij de start van hun carrière, bij het verwezenlijken van 
hun persoonlijke doelen en ambities op het gebied van maatschappelijke 
ontwikkeling, cultuur, sport en/of specifieke persoonlijke omstandigheden, 
middels het verstrekken van subsidies, het doen van giften en/of het 
verstrekken van leningen tegen gunstige condities’.  
 
De Stichting heeft nadrukkelijk geen winstoogmerk. Het totaal aan inkomsten 
van de Stichting zal -na aftrek van kosten- altijd volledig worden uitgekeerd 
aan de goede doelen, projecten en initiatieven die passen binnen de 
doelomschrijving. De Stichting zal dus nimmer met een restvermogen 
overblijven.  
 
Indien en voor zover dit niet in de statuten afdoende zou zijn geregeld, zal dit 
bij een toekomstige wijziging van de statuten van de Stichting worden 
aangepast.  
 
In 2015 heeft de Stichting haar beleidsplan 2015-2018 vastgesteld en daarnaar 
gehandeld. Recent is het beleidsplan geactualiseerd voor de periode 2019-
2020. 

 
speerpunten 2019-2020 
 

Voor de periode van dit beleidsplan richt de stichting zich op de volgende 
manieren om ambities helpen waar te maken: 
 

1. De Donge Foundation ondersteunt persoonlijke initiatieven met 
sponsorbijdragen van maximaal € 1000 waarbij een natuurlijk persoon 
een bijzonder inspanning levert ten behoeve van een goed doel dat 
past binnen de doelomschrijving van De Donge Foundation. Hiermee 
ondersteunt De Donge Foundation de persoonlijke ambitie van een 
ander om een goed doel te steunen. 

 
2. De Donge Foundation ondersteunt andere stichtingen voor concrete 

projecten of doelen met eenmalige donaties waarbij de hoogte van 
de donatie per project varieert; verondersteld wordt dat het project 
past binnen de doelomschrijving van De Donge Foundation en de 
andere stichting ofwel een keurmerk ofwel een ANBI status heeft. 
Hiermee ondersteunen wij de ambitie van een andere stichting om 
een goed doel te steunen of realiseren.  
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3. De Donge Foundation ondersteunt maatschappelijke, sportieve en 

culturele initiatieven van organisaties zonder winstoogmerk met 
eenmalige en structurele donaties waarbij de hoogte van de donatie 
varieert; verondersteld wordt dat het initiatief past binnen de onze 
doelomschrijving en de andere stichting ofwel een keurmerk ofwel een 
ANBI status heeft. Hiermee ondersteunt DDF  de ambitie of initiatief van 
een andere stichting om een goed doel te steunen of realiseren. 

 
4. DDF richt zich enkel op projecten regio in de regio Midden-Brabant 

gericht op kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
 

De Donge Foundation wenst haar ondersteuning bij voorkeur daar aan te 
wenden waar reguliere financiering niet tot de mogelijkheden behoort en waar 
door de bijdrage van De Donge Foundation ook daadwerkelijk iets gedaan 
wordt, iets tot stand komt of een situatie daadwerkelijk verbetert.  

 
 

werkwijze  
De Donge Foundation is terughoudend met het naar buiten treden. Het wordt 
niet nodig geacht en is niet wenselijk kosten te maken voor marketing. Ook de 
website behoudt een low profile karakter.  
 
De Donge Foundation onderhoudt contact met andere stichtingen en zal 
binnen de eigen netwerken van bestuursleden aan haar bestaan uiting geven.  

 
 
financieel beheer 

De Donge Foundation hanteert geen actief fondsenwervingsbeleid en richt 
zich in deze beleidsperiode op het verstrekken van donaties vanuit de 
opgebouwde reserves. Aan het einde van deze beleidsperiode of wanneer 
zoveel eerder als er geen vermogen meer is om donaties te verstrekken, zal het 
bestuur van De Donge Foundation zich over het voortbestaan beraden.  
 
De operationele kosten van De Donge Foundation mogen niet meer dan 1% 
van het totale vermogen bedragen.  
Het bestuur van De Donge Foundation is onbezoldigd.  
 
Het vermogen wordt niet belegd.  
 
Uiteindelijk zullen alle middelen, derhalve het volledige vermogen, worden 
aangewend ter algemene nutte.  
 

 
tot slot 
Het bestuur zal naar verloop van tijd dit beleidsplan en het eigen functioneren evolueren.  
 


