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VOORAF

Dit is het Beleidsplan van de Stichting Eleven
Floawers Foundation. We beschrijven er onze
visie, missie en werkwijze in.
U zult ontdekken dat het ons vooral om
mensen gaat. Mensen die leren en deelnemen
aan cultuur en samenleving.

betrokken
bij de samenleving
en burgers
die de samenleving
mede maken
Wij denken dat de samenleving in veel gevallen
kán verbeteren en soms ook verbeteren móet.
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Omdat er sprake is van ongelijkheid, van
achterstand en achterstelling. Door de
projecten die we ondersteunen hopen we bij te
dragen aan dat verbeteren.
We stellen ons daarbij bescheiden op. Het zijn
immers de projecten en de organisaties waar
we bij betrokken zijn die ‘het echte werk doen’!
Daarnaast zijn we vooral dankbaar dat we dit
werk mogen doen.
Rutger Baan
Bestuursvoorzitter

VISIE
Mensen leven samen en vormen daarmee een samenleving. Ze
groeien er in op, nemen er aan deel en ontwikkelen zichzelf
erdoor: van jongs af aan tot en met de ouderdom. Bovendien
geven en ontlenen mensen zin aan hun samenleven en
verkrijgen zij er een identiteit door. Dat doen ze soms overtuigd
en soms zoekend. En dat altijd met verantwoordelijkheden ten
opzichte van en voor de ander met wie wordt samengeleefd.
Uiteraard is er ook sprake van verantwoordelijk voor zichzelf.
Helaas zijn er omstandigheden die er toe leiden dat mensen
zich onttrekken aan de samenleving of dat proberen te doen. Ze
hebben moeite zin te zien, kunnen hun verantwoordelijkheden
niet aan, zien geen kans een plek te verwerven of zich staande
te houden. Bovendien komt het ook voor dat er mensen zijn die
letterlijk minder gemakkelijk bewegen.
Voor hen is de samenleving op zoek naar methoden en
middelen om samen leven (weer) mogelijk te maken, te
stimuleren of te faciliteren, vanuit een verplichtende
verantwoordelijkheid. Hij of zij die hulp behoeft, heeft daar dan
ook recht op ondersteuning, met inachtneming van de eigen
verantwoordelijkheid.
Het Christelijk geloof speelt in dit verband een belangrijk rol.
We leven samen vanuit het geloof in God als Schepper en
Onderhouder van de aarde. Dit geeft een heel bijzondere zin
aan dat samen leven. Hij is het immers die ons het (samen)
leven geeft en ons (samen) leven leidt. De Bijbel is daarbij een
waarde(n)volle Bron van kennis, inspiratie en normering voor
het (samen) leven.
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BRON
Onze Bron leert ons dat we…

Onze zegeningen moeten tellen…
en zorgen mogen delen.

Daarvoor goede relaties moeten ontwikkelen en nastreven…
door verantwoordelijkheid te nemen en verantwoordelijk te zijn
voor de ander…
en daarbij een wijs rentmeester moeten zijn over de wereld
waarin wij samen leven.

zegeningen tellen
zorgen delen
relaties ontwikkelen
verantwoordelijkheid nemen
rentmeester zijn
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MISSIE
Stichting Eleven Floawers Foundation is betrokken bij de
samenleving en burgers die de samenleving mede maken en
onderhouden door samen te leven.
Wij stimuleren en ondersteunen initiatieven die samen leven
positief veranderen en verbeteren.
Dat doen we op een betrokken manier: actief en met inzet van
onze kennis en ons netwerk.

Deze missie wordt gerealiseerd in samenhang
en waar mogelijk in samenwerking
met de ‘grote actoren’
die in de samenleving een bepalende rol vervullen;
elk vanuit eigen verantwoordelijkheden
en altijd met betrekking op elkaar:
overheden, bedrijven, organisaties (waaronder fondsen).
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KERNPRINCIPES
Statutaire doelstelling
De doelstelling van de Stichting is opgenomen in artikel 2.1 van
de statuten en luidt als volgt: “De Stichting heeft ten doel het
bevorderen van het algemeen maatschappelijk welzijn, door
middel van het initiëren, stimuleren, steunen en uitbouwen van
projecten op het gebied van: levensovertuiging, onderwijs,
gezondheid en zorg en cultuur en voorts al hetgeen daarmee
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

Voor de planperiode 2018-2021 wordt daarbij het accent
gelegd op de thema’s
onderwijs, cultuur en samen leven*.
Afwezigheid van winstoogmerk
De Stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.3
van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden.
Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 15.3 van de statuten zal een eventueel
batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van een
ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse
instelling die uitsluitend of nagenoeg het algemeen nut beoogt
en die een soortgelijke doelstelling heeft.
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* Waaronder wordt verstaan “het bevorderen van het algemeen
maatschappelijk welzijn…” zoals bedoeld in de statutaire doelstelling.

BELEID
Te verrichten werkzaamheden van de Stichting
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het
financieel ondersteunen van rechtspersonen (met een
algemeen nut beogende doelstelling) die qua doelstelling
aansluiten bij de doelstelling van de Stichting.
Vernieuwing van fysieke
mobiliteit

Werving en beheer van de middelen
Om haar activiteiten mogelijk te maken ontvangt de Stichting in
de planperiode 2018-2021 jaarlijks een donatie van Stichting de
Wijert Foundation (SWF). De omvang van deze donatie zal
jaarlijks opnieuw worden vastgesteld.
Vermogen
Zoals blijkt uit artikel 3.2 van de statuten 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.
Bestedingsbeleid
De Stichting besteedt de verkregen middelen conform de
doelstelling. Voor de planperiode 2018-2021 wordt daarbij het
thematisch accent gelegd op onderwijs, cultuur en een aantal
specifieke aspecten van samen leven*.

Zorg voor vluchtelingen
Begeleiding leerlingen met
leermoeilijkheden

Armoedeproblematiek van
bijzondere doelgroepen

Begeleiding leerlingen met
talenten

Bescherming van het gezin

Ontwikkeling vernieuwende
lesmethoden
Bevorderen
onderwijsverbetering

Beoefening van (klassieke)
muziek

Praktijkgericht onderzoek

Educatieve programma’s in
musea gericht op jeugd
Projecten binnen en rond
historisch erfgoed
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* Waaronder wordt verstaan “het bevorderen van het algemeen
maatschappelijk welzijn…” zoals bedoeld in de statutaire doelstelling.

CRITERIA
Impact
Wordt er een aantoonbare verandering/verbetering
nagestreefd.
Vernieuwend
Is de inhoud en de vorm al eerder gedaan of betreft het
vernieuwende elementen.

Ondernemend
Is de aanvrager gericht op behalen van resultaten, planmatig en
liefst uiteindelijk gericht op gehele of gedeeltelijke financiële
onafhankelijkheid.
Co-financiers
Zijn er ook andere partijen bij de financiering betrokken
(financieel en/of in natura)?

Stakeholders-betrokkenheid
Worden de doelgroepen en de direct belanghebbenden op een
bij het projectzijn/worden betrokken.
Samenwerking
Staat de organisatie open voor samenwerken met andere
organisaties en wordt er samenwerking gezocht.
Transparant
De aanvrager is transparant over resultaten, werkwijzen,
methoden, omzet, financiële huishouding etc.
Christelijke waarden
De inhoud en werkwijze van project/organisatie is niet
tegengesteld aan de door het Bestuur geaccepteerde en
geleefde christelijke waarden.
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UITSLUITINGEN
•

Verwerven en (nieuw- of ver-)bouw van fysieke
panden/vastgoed en de inrichting en het onderhoud
daarvan.

•

Individuele begunstiging

•

PR-activiteiten en fondsenwervende activiteiten

•

Media-uitingen (uitzendingen op tv, documentaires, dvd’s
etc.)

•

Activiteiten die binnen de mogelijkheden van
overheidssubsidies vallen

•

Algemene fondsvorming door derden

•

Projecten op het gebied van sport en spel, dans, theater,
circus, etc.

•

Ondersteuning aan vrijwilligersprojecten (bouwreizen etc.)
en reis- en verblijfkosten van vrijwilligers

•

Lokale evenementen en initiatieven

•

Studiekosten, beurzen en stages

•

Aanschaf van hardware zoals muziekinstrumenten, ICT
apparatuur etc.
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VOORBEELDEN BESTEDINGEN
In de afgelopen jaren heeft de Eleven Floawers Foundation
onder meer betrokkenheid gehad bij de volgende projecten.

11

NEWS2LEARN
Project waarin een onderwijsmethode voor het basisonderwijs
wordt ontwikkeld.
De betreffende methode biedt de leraar middelen en lesstof
aan op het gebied van begrijpend lezen en mediawijsheid.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van digitale middelen.
De methode heeft tot doel leerlingen kennis en vaardigheden
bij te brengen die noodzakelijk zijn om de samenleving te
begrijpen voor zover die zich in teksten en via media aandient.

We zijn betrokken adviseur bij de ontwikkeling (vooral over de
mogelijkheden voor opschaling) en we financieren met anderen
de ontwikkeling en de uitvoering van pilots.
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ZOMERSCHOOL
De zomerschool is bedoeld voor hoger opgeleide christelijke
professionals tot 35 jaar. Gedurende een week geven sprekers
uit onder meer de politiek, de wetenschap en het
maatschappelijk veld interactieve presentaties over diverse
onderwerpen.
Daarnaast is er aandacht voor vorming vanuit het christelijk
gedachtengoed door middel van een persoonlijke leerlijn.
De organisatie is in handen van Driestar Educatief.

Wij zijn financierend betrokken bij dit initiatief en hebben een
bijdrage geleverd in de vorm van een inleiding.
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TICHELWAARK MUSEUM
Klein, regionaal museum waarin kennis kan worden gemaakt
gemaakt worden met de rijke historie van de leemverwerkende
industrie in Markelo en omgeving.
Er zijn vele voorbeelden van stenen en dakpannen te
bezichtigen, waaronder ook een aantal misbaksels. Er zijn vele
voorbeelden te zien van stenen en dakpannen te bezichtigen,
waaronder ook een aantal ‘misbaksels’
In het museum is levens een theeschenkerij gevestigd waar
wandelaars en fietsen even tot rust kunnen komen. De
theeschenkerij wordt gerund door mensen van Zorgboerderij
Rohaan die zich naast het museum bevindt.

Wij hebben een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van
het museum en zijn ook betrokken bij het werk van de
zorgboerderij Rohaan.
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NEW MOBILITY FOUNDATION
De New Mobility Foundation richt zich op de verbetering
van de fysieke mobiliteit van kwetsbare groepen in de
samenleving, ter voorkoming van verminderde kansen op
onderwijs, werk, gezondheid en sociaal isolement.
De New Mobility Foundation legt de focus op ICT en
innovaties om oplossingen te bieden voor het probleem
van de ‘mobiliteitsarmoede’.
De stichting is een initiatief van de Maatschappelijke
Alliantie, de Noaber Foundation en RAI Vereniging.

Wij zijn betrokken als mede-financier van de New Mobility
Foundation en als Bestuurder.
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JAN VAN SCHAFFELAAR FONDS
Bijdrage aan de totstandkoming van een lokaal
gemeenschapsfonds dat tot doel heeft de leefbaarheid in de
gemeente Barneveld gemeente te bevorderen door het
stimuleren van projecten die nieuwe verbindingen tussen
organisaties een personen realiseren.
Met deze projecten wordt maatschappelijke cohesie vorm en
inhoud gegeven.

Onze bijdrage betreft betrokkenheid bij het tot stand komen
van het fonds, advisering van het Bestuur en het verstrekken
van financiële middelen voor de financiering van projecten.
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GEVANGENENZORG NEDERLAND
Een nieuw innovatief programma van Gevangenenzorg NLd is
De Compagnie. In een speciale afdeling van een penitentiaire
instelling leven ‘de compagnons’ (gedetineerden) permanent in
een ’leefgroep’ waarin zij onder meer samen koken, eten,
recreëren. Daarnaast werken zij vier volle dagen per week in de
inrichting.
Bovendien worden zij al vroeg in contact gebracht met een
werkgever zodat er gemotiveerd toegewerkt kan worden naar
een baan na detentie.
Tijdens avondprogramma’s wordt uitgebreid aandacht besteed
aan herstel met familie en met de samenleving inclusief
slachtoffers.

Onze bijdrage richt zich op de financiering van de
fondsenwerver bedrijven, waarmee onder meer een
significante bijdrage wordt geleverd aan de dekking van dit
initiatief.

17

Bestuur EN Raad van Advies
Beloningsbeleid
De leden van het Bestuur ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden conform artikel 5.7 van de statuten. Onkosten,
gemaakt in het kader van de Bestuursfunctie worden vergoed,
mits niet bovenmatig.
Werkzaamheden
Om de kwaliteit van de Bestuurlijke werkzaamheden te
waarborgen, worden de Standard Operating Procedures (SOP’s)
toegepast. Deze regelen onder meer het plannings- en
begrotingsproces rondom de activiteiten van de Stichting en de
wijze van evaluatie, besluitvorming en bewaking rondom deze
activiteiten. Concreet gaat het daarbij om SOP’s die onderling
samenhangen. Elk van de SOP’s omschrijft wanneer, wat, door
wie en hoe het wordt uitgevoerd. (zie bijlage bij dit
beleidsplan).
Tussen het Bestuur en de Raad van Advies vindt een iteratief en
dynamisch proces van advisering- en besluitvormingsproces
plaats.
Het Bestuur en de Raad van Advies vergaderen regelmatig,
maar in elk geval 4 maal per jaar, gezamenlijk. Beide voorzitters
hebben daarbij de specifieke taak het besluitvormingsproces
goed te laten verlopen.
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Bestuur
G.G.J. [Rutger] Baan - Voorzitter
J.H. [Mineke] Baan-Pas - Lid
J.M. (Annemarie) Baan- Lid
J.G.P. [Paul] Baan - Lid

Raad van Advies
Dr H.J. (Harmen) van Wijnen - Voorzitter
Prof. Dr. E. [Elbert] Dijkgraaf – Lid
Mr. Dr. C.G. (Chris) Dijkstra - Lid

WERKWIJZE
Het Bestuurlijke proces omvat twee hoofdelementen. [1]
plannen en begroten en [2] evalueren en bewaken.
Het Bestuur en de Raad van Advies worden ondersteund door
de medewerkers van IRIS B.V.
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PUBLICATIEPLICHT
We voldoen aan onze publicatieplicht door middel van onze
website: www.elevenfloawers.com
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BIJLAGE: STANDARD OPERATION PROCEDURES

Plannen, begroten en toekenning
Doel van deze procedures is het vaststellen van de inhoudelijke invulling van de
activiteiten binnen de strategie van Eleven Floawers Foundation voor een bepaalde
periode en de invulling van de wijze van de vaststelling van de budgetten die worden
toegekend in het kader van de activiteiten.
•

De directie stelt jaarlijks een middellange termijn plan voor de daaropvolgende
vier jaar op, mede op basis van de (eventuele) aanpassingen en verbeteringen in
de strategie en het beleid zoals opgesteld door het Bestuur.

•

De directie stelt binnen de kaders van het middellange termijn plan een begroting
op voor het komende jaar met daarin opgenomen voorstellen voor de
toekenningen van donaties en impact investeringen.

•

Dit middellange termijnplan inclusief begroting wordt voorafgaande aan de
Bestuursvergadering ter beschikking gesteld, dan wel in de Bestuursvergadering
gepresenteerd aan het Bestuur en de Raad van Advies.

Bewaken en Evalueren

•

De Raad van Advies geeft een advies over het middellange termijn plan, de
begroting en de daarin opgenomen toekenningen voor projecten en organisaties.

Doel van deze procedures is het informeren van het Bestuur en de Raad van Advies
over de ontwikkelingen van de activiteiten van Eleven Floawers Foundation als geheel
ten opzichte van het geplande beleid.

•

Op basis van het uitgebrachte advies besluit het Bestuur over het middellange
termijn plan, de begroting en de daarin opgenomen toekenningen voor projecten
en organisaties.

•

Ter financiering van de begroting wordt een aanvraag ingediend bij Stichting
Stewardship Foundation. Tevens wordt Stichting Stewardship Foundation verzocht
de langlopende verplichtingen van Eleven Floawers Foundation te garanderen.

•

De directie bevestigt de toekenning van een donatie aan projecten of organisaties
middels een toekenningsbrief en/of donatiecontract en ziet toe op het nakomen
van de eventueel gestelde voorwaarden aan de donatie.
De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het besluit en de
terugmelding aan het Bestuur en de Raad van Advies
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•

Elk half jaar wordt ten behoeve van het Bestuur een overzicht opgesteld van de
aangegane meerjarenverplichtingen en wordt gerapporteerd over de voortgang
van de activiteiten. Voorafgaande aan de Bestuursvergadering worden deze
schriftelijke voortgangsrapportages ter beschikking gesteld aan het Bestuur en de
Raad van Advies ter verkrijging van inzicht in de lopende verplichtingen en
activiteiten.

•

Jaarlijks wordt het uitgevoerde beleid geëvalueerd en worden bevindingen en
voorstellen tot verbetering door het Bestuur en de Raad van Advies besproken.
Geadviseerd door de Raad van Advies besluit het Bestuur over de verwerking van
de voorstellen tot verbetering in de jaarbegroting en het middellange termijn
plan.
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SOP’s operationele activiteiten

Scan

In het kader van de filantropische activiteiten kunnen giften en donaties worden
verstrekt aan organisaties met en zonder ANBI status. Giften betreffen eenmalige
bijdragen met een maximum van € 10.000 aan goede doelen projecten waarbij geen
actieve betrokkenheid wordt nagestreefd en waarvan de monitoring en evaluatie niet
uitgebreid plaatsvinden. Donaties betreffen bijdragen van meer dan € 10.000 aan
projecten waarbij (over het algemeen) gedurende een langere periode (over het
algemeen) een actieve betrokkenheid zal worden getoond volgens de principes van
Venture Philanthropy.

•

Indien zich een aanvraag voor een donatie voordoet, wordt als uitgangspunt een
Quick Scan (QS) verricht. De propositie wordt daarbij onder meer aan de gestelde
criteria getoetst door de programma managers. Daarnaast wordt een voorlopige
inschatting gemaakt van de haalbaarheid van het project en de maatschappelijke
impact. Een en ander leidt tot een aanbeveling ten behoeve van de
oordeelsvorming door Bestuur en Raad van Advies.

•

De QS wordt besproken in een werkoverleg tussen de voorzitter van het Bestuur
en de voorzitter van de Raad van Advies. In dit overleg wordt besloten of de
verkenning in principe aanleiding geeft een donatie te overwegen. Indien dat het
geval is, wordt ter voorbereiding van het Bestuursbesluit tijdens een
Bestuursvergadering een Donatie Voorstel (DP) wordt opgesteld (zie verder onder
‘voorstel’).

•

In geval van toekenning van een gift wordt een toekenningsbrief opgesteld en het
toegekende bedrag overgemaakt. Er vindt géén intensieve monitoring plaats ten
aanzien van het betreffende project. Wel kan, afhankelijk van de aard van de
aanvraag of het type project, om terugrapportage worden gevraagd.

Onderstaand wordt de inhoudelijke invulling van deze activiteiten beschreven alsmede
de procedure voor deze activiteiten.

Voorstel
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•

De ondersteunende organisatie stelt een DP, of memo van gelijke strekking, op.
Hierbij wordt een nadere analyse gemaakt van het project en onder andere het
projectplan beoordeeld, een inschatting gemaakt van de kwaliteit van de
uitvoerende organisatie, alsmede een beoordeling van het maatschappelijke
rendement

•

Het DP wordt in de gecombineerde vergadering met het Bestuur en de Raad van
Advies besproken, waarbij de Raad van Advies een advies uitbrengt omtrent de
aanvraag en het Bestuur uiteindelijk een besluit neemt over het al dan niet
toekennen van de donatie. Dit besluit wordt in de notulen vastgelegd en
afgetekend op het DP.
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Contract
•

De ondersteunende organisatie is verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het
besluit. Bij een positief besluit wordt met de doelorganisatie een donatiecontract
opgesteld, en wordt toegezien op het nakomen van de eventueel door het
Bestuur gestelde voorwaarden aan de donatie.

Exit
•

De betrokkenheid bij het project wordt beëindigd op een vooraf bepaalde tijdstip,
op het moment dat de doelstellingen van het project gehaald zijn, of anderszins,
in overleg met de doelorganisatie.

•

Na afronding van de betrokkenheid bij het project wordt door de
programmamanagers een Evaluatie Rapport (ER) opgesteld, waarin een evaluatie
wordt gemaakt van de resultaten van het project en de mate waarin de beoogde
doelstellingen zijn gerealiseerd. Het ER wordt besproken en geaccordeerd in de
gecombineerde vergadering van Bestuur en Raad van Advies.

Voor alle SOP’s geldt dat het Bestuur een besluit neemt met inachtneming van het
advies van de Raad van Advies. Een besluit dient conform de statuten van Eleven
Floawers Foundation met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
te worden genomen. Deze besluitvorming vindt plaats door mondelinge dan wel
schriftelijke stemming tijdens de vergadering. In voorkomende gevallen kan een besluit
genomen worden na elektronische consultatie. Het advies van de Raad van Advies en
het besluit van het Bestuur worden schriftelijk vastgelegd.
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