
Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de 
ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het plan mag ook een meerjarig 
beleidsplan zijn. Het moet inzicht geven in: 

 het werk dat de instelling doet 
 de manier waarop de instelling geld werft 
 het beheer van het vermogen van de instelling 
 de besteding van het vermogen van de instelling 

 

 

 

ActHope Beleidsplan ten behoeve van ANBI 2013 - 2014 

Wie we zijn 
ActHope is een initiatief van EA-EZA en is als stichting opgericht op 28 november 2013 en 
staat geregistreerd bij de KvK onder nummer 59352817. ActHope is een 
samenwerkingsverband van stichting EA-EZA, Motivo B.V.  (webontwikkelaar) en de 
deelnemende EA-EZA organisaties. Het bestuur wordt gevormd door Job Verhagen 
(voorzitter), Egbert Bramer (secretaris) en Lennard Veldwijk (penningmeester). ActHope is 
een platform (community) om projecten en activiteiten van deelnemende EA-
EZA organisaties via social media onder de aandacht te brengen en te koppelen aan 
supporters om daarvoor fondsen te werven. De doelstelling hierbij is, om transparantie te 
creëren tussen giftgever en project.  
 

Waarom Acthope 
We zien dat het lastig is om voor kleine projecten voldoende financiële middelen te vinden 
terwijl juist deze kleinere projecten heel effectief kunnen zijn. Dit komt voornamelijk omdat 
deze kleinere projecten onbekend zijn. Want deze projecten zijn er wel! 

We weten dat giftgevers het prettig vinden om, wanneer ze aan (kleine) projecten geven, ze 
betrokken willen blijven bij de voortgang en graag een direct contact willen met de werkers 
op het project. Het wordt dan een gezamenlijk project wat je weer wilt delen met anderen. 

ActHope biedt hiervoor de oplossing. ActHope brengt projecten onder de aandacht die op 
korte termijn en vaak tegen lage kosten effectief zijn. Projecten die, alhoewel misschien 
klein, toch het kwaliteit van leven verbeteren. Projecten die de supporter (gever) kan volgen 
met een direct contact met de uitvoerder voor optimale betrokkenheid. 

ActHope wil door mensen aan andere mensen hoop bieden en meehelpen om dat concreet 
maken. 

  

http://eza.nl/
http://motivo.nl/


Waar gaat het geld naar toe? 
Zodra je een gift hebt overgemaakt, wordt het geld van je bankrekening overgemaakt naar 
de rekening van Stichting ActHope. 

Je ontvangt bij overmaking een digitale kwitantie van ActHope. 

Zodra de organisatie aangeeft dat het project of de activiteit start (je wordt hiervan op de 
hoogte gehouden via ActHope) wordt jouw gift overgemaakt naar de organisatie om het 
project te realiseren of de activiteit te starten. ActHope houdt niets van je gift achter 
behalve de bankkosten: bijna 100% wordt doorgestuurd naar de organisatie voor dat 
project. 

Wanneer het project niet doorgaat dan zal de organisatie een alternatief project aandragen 
of je kunt aangeven dat jij je geld terug wilt hebben en dan stort ActHope jouw gift terug. 

De organisatie zelf is verantwoordelijk dat de ontvangen giften goed worden besteed aan 
het project of activiteit waarvoor het geld gegeven is. De organisatie zelf legt daar 
verantwoording over af. ActHope is hier verder niet meer bij betrokken en/of 
verantwoordelijk hoe de gelden zijn besteed. 

ActHope is niet verantwoordelijk voor de besteding van de gelden voor de projecten en 
activiteiten waar aan geld gegeven is. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de organisaties die 
deze projecten en activiteiten uitvoeren. 

ActHope is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten en activiteiten en is 
daarvoor niet aansprakelijk. 

ActHope verzorgt de promotie en fondsenwerving van projecten en activiteiten van de 
deelnemende organisaties. 

ActHope maakt de ontvangen gelden over naar deze organisaties om de projecten en 
activiteiten te realiseren waaraan door de giftgever via ActHope is gegeven. Zodra deze 
gelden zijn overgemaakt door ActHope is ActHope niet meer verantwoordelijk en/of 
aansprakelijk. 

 

 


