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Algemene	gegevens	

Statutaire naam: Stichting ANDERS Drechtsteden 

Werknaam: Stichting ANDERS Drechtsteden 

Vijverplantsoen 28 

3319 SW Dordrecht 

www.stichtinganders.nl/drechtsteden 

KvK: 80581218 

RSIN: 861723958 

Bank: NL93 RABO 0361 3815 81 

 

Bestuurders 
Voorzitter: R.A. Bot 

Penningmeester: G.W. ‘t Lam 

Secretaris: C. de Keizer 
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Strategie	

Kernprincipes	en	uitgangspunten	

Statutaire doelstelling 
In de statuten (9 oktober 2020) staat de volgende doelstelling vermeld: "Het uitdagen van 
ondernemers in de commerciële sector om een stukje van hun tijd, talenten, diensten en producten 
beschikbaar te maken voor mensen in de samenleving die dit hard nodig hebben en het vervolgens 
koppelen van deze ondersteuning aan passende hulpvragen vanuit de samenleving. Vervolgens 
daagt de Stichting hulpontvangers uit een goede daad door te geven aan iemand die zijn/haar hulp 
goed kan gebruiken" 

 

Winstoogmerk 
De stichting heeft geen winstoogmerk. 

 

Bestemming liquidatiesaldo 
Een eventueel batig saldo na vereffening wordt door het bestuur bestemd voor één of meer 
algemeen nut beogende instelling(en) met een soortgelijke doelstelling. 

 

Missie 
"Samen bijdragen aan een mooiere wereld." 

Dat is onze missie. Stichting ANDERS Drechtsteden wil dit waarmaken door heel concrete 
verbindingen tot stand te brengen tussen lokale bedrijven en lokale noden. Kwetsbare mensen en 
situaties worden ondersteund door middel van de inzet van ondernemers die daar vanuit hun 
eigen passie en dienstverlening het verschil kunnen maken. 

"Geven maakt rijk" is onze slogan. Rijk aan de kant van de ontvanger die in zijn nood wordt 
ondersteund en rijk aan de kant van de ondernemer die wordt geholpen om heel concreet handen 
en voeten te geven aan zijn wens om een maatschappelijk betrokken ondernemer te zijn. Aan het 
eind van elke ondersteuning wordt ook de ontvanger weer gestimuleerd om zelf een goede daad 
door te geven aan iemand die zijn/haar hulp kan gebruiken. Op deze manier gaat er een goede 
daad door en ontstaat er een beweging van geven. 
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Werkzaamheden van de stichting 
• Het actief benaderen van het lokale bedrijfsleven om partner te worden bij stichting ANDERS 

Drechtsteden. 
Daarmee worden de bedrijven betrokken en benaderbaar voor een lokale nood waarbij hun 
product/dienst/talent het verschil kan maken. 

• Het informeren, betrekken en samenwerken met lokale maatschappelijke organisaties.  
Deze organisaties sturen ons de hulpvragen namens hun doelgroep. Vervolgens gaat stichting 
ANDERS Drechtsteden op zoek naar een bereidwillige ondernemer om op deze hulpvraag te 
reageren. 

• Beoordelen van hulpvragen. 
Elke hulpvraag wordt beoordeeld naar aanleiding van een aantal criteria die de hulpvrager zelf 
ook vooraf op de website kan inzien. Waar nodig zoeken we contact met de begeleider en 
gaan we persoonlijk langs om de hulpvraag beter te begrijpen en te beoordelen. 

• Het begeleiden van de ondersteuning. 
Elke verbinding tussen een hulpvraag en een bedrijf resulteert in een project. Dit is het hart 
van het werk en de hoofdactiviteit van de stichting. Deze projecten worden stapvoets begeleid 
door stichting ANDERS Drechtsteden zodat er een succesvolle ondersteuning ontstaat én zodat 
zowel de gever als ontvanger enthousiast is over het proces en de uitkomst. 

• Aanjagen van de Pay It Forward. 
Na elke ondersteuning wordt de ontvangen van hulp uitgedaagd om zelf een goede daad aan 
iemand anders door te geven. Deze berichten ontvangen we terug en documenteren we. 

• Presentaties geven en netwerken. 
Stichting ANDERS Drechtsteden wordt regelmatig uitgenodigd op plekken waar de missie en 
het werk van waarde is. Spreekbeurten worden gehouden bij Rotary clubs, 
ondernemersverenigingen, maar ook op het kantoor bij vluchtelingenwerk en bij de teams van 
het Leger des Heils. 

• Fondswerving. 
Stichting ANDERS Drechtsteden werft financiële middelen om de kosten van het werk te 
dragen. Dit gebeurt voornamelijk door het uitdagen van de ondernemerswereld, maar ook 
door het aanschrijven van fondsen, het organiseren van fondsenwervende activiteiten en het 
vragen om giften. 

• Aansturen van vrijwilligers. 
De betrokken vrijwilligers worden begeleid en gecoacht in hun werkzaamheden. 

• Jaarlijkse partnerbijeenkomst. 
Jaarlijks faciliteren we een bijeenkomst voor de partners van Stichting ANDERS Drechtsteden. 
Tijdens dit moment doen we verslag van de resultaten en werkzaamheden en creëren en 
vernieuwen we hun betrokkenheid met de stichting. 

In alle activiteiten die wij als stichting ondernemen staat ons uiteindelijke doel voorop: Kwetsbare 
mensen in de samenleving ondersteunen door de inzet van ons ondernemersnetwerk. Daarmee 
maken we mensenlevens en daarmee Nederland nóg een stukje mooier. 
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Beleid	2022-2025	

Ambitie	en	toekomstige	plannen	stichting	ANDERS	

Groei binnen de regio 
We zoeken een gezonde balans tussen de hulpvragen en de partners over de Drechtsteden. Met 
andere woorden, daar waar partners zich bevinden zoeken we ook hulpvragen. Dit willen we 
bereiken door de groei van het team, het zoeken van meer partners én het zoeken van meer 
hulpvragen hand in hand te laten gaan. 

We willen dit realiseren door het hebben van een werkplek in de Drechtsteden (gecombineerd met 
andere maatschappelijke organisaties), meer samenwerking te zoeken en lokale ondernemers 
bewust te maken van de mogelijkheid om via inzet bij ANDERS maatschappelijk verantwoord te 
ondernemen. 

Werving	van	de	gelden	

Partnerschappen 
De gelden van de stichting worden in eerste instantie geworven binnen de kring van eigen 
betrokken ondernemers (partners) van stichting ANDERS Drechtsteden. Door middel van een 
bijdrage steunen ze het werk en maken ze het mogelijk. De standaard uitdaging bij een 
partnerschap is momenteel één euro per dag, een "partner plus" draagt 1.000 euro per jaar bij. 
Hiervan mogen bedrijven naar boven of naar beneden afwijken. Geld mag nooit een breekpunt zijn 
voor partnerschap. 

Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van giften van fondsen en particulieren en mogelijk ook 
subsidies. 

Inkomstenstromen voor de groei 
We willen een gezonde hoeveelheid inkomstenstromen en voldoende financieel draagvlak vanuit 
zowel de publieke als de private sector. Het is onze ambitie om de inkomsten te werven met de 
volgende verhouding: 

• 60% partnerbijdragen (minimaal) 
• 10% giften en donaties 
• 15% subsidie lokale gemeenten 
• 15% fondsen 

Beschikking	over	het	vermogen	van	de	stichting	

De stichting voert een deugdelijke administratie. 

De penningmeester draagt de verantwoordelijkheid over de financiële huishouding van de 
stichting. 
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De penningmeester is niet in alle gevallen de uitvoerende persoon maar wel altijd de controleur en 
toezichthouder. 

Op de maandelijkse bestuursvergaderingen wordt verslag gedaan van de huidige staat van de 
financiën en de daaraan verbonden doelstellingen. 

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) worden door de 
penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit de 
winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans en een staat van baten en lasten over het 
betreffende boekjaar. 

De stichting beheert bankrekeningnummer: NL93 RABO 0361 3815 81 

Vermogen	van	de	stichting	

De bankrekening wordt beheerd door de penningmeester van de stichting. 

Er zijn geen uitkeringen met betrekking tot vrijwilligers inzet behalve eventuele reiskosten of 
andere noodzakelijke kosten die worden gemaakt voor bij de uitvoering van de taak. 

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. 

De stichting heeft een aantal personeelsleden in dienst. Deze zijn belast met de coördinatie en 
uitvoering van de werkzaamheden en maken geen onderdeel uit van het bestuur. De 
personeelsleden ontvangen een salaris voor deze werkzaamheden. 

Beheer	en	financiën	

Kostenstructuur	van	de	instelling	

De grootste kosten die de stichting momenteel maakt zijn salariskosten. Om de missie en de 
doelstellingen tot uiting te laten komen zijn personeelsleden noodzakelijk. Deze zijn actief om de 
bedrijven te werven, de organisaties te betrekken, de projecten in goede banen te leiden, de 
vrijwilligers te werven en aan te sturen, fondsen te werven, de organisatie te doen groeien, pr-
activiteiten te ontwikkelen voor naamsbekendheid, beleid vorm te geven, en meer. 

Administratie	

De administratie wordt gecontroleerd door de penningmeester. Partner TUUUR (financiële 
dienstverlening) is betrokken bij stichting ANDERS Drechtsteden en ondersteunt in de 
administratieve taken. 
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Financiële	verantwoording	en	verslag	uitgevoerde	
activiteiten	

De financiële verantwoording wordt gepubliceerd op de website van Stichting ANDERS 
Drechtsteden. De stichting is opgericht in oktober 2020. Voor 2020 en 2021 wordt gebruik 
gemaakt van een verlengd boekjaar. De eerste publicaties van de financiële verantwoording zullen 
over dit verlengde boekjaar worden gedaan, in de loop van 2022. 

Een verslag van de uitgevoerde activiteiten wordt gepubliceerd op de website van Stichting 
ANDERS Drechtsteden, samen met de financiële verantwoording. Over het boekjaar 2020 is het 
verslag van de uitgevoerde activiteiten gecombineerd met Stichting ANDERS NL, maar wel gericht 
op de activiteiten in de Drechtsteden. Dit vanwege de overgang van de Drechtsteden-activiteiten 
van ANDERS NL naar stichting ANDERS Drechtsteden. Vanaf boekjaar 2021 wordt van Stichting 
ANDERS Drechtsteden een eigen verslag van de uitgevoerde activiteiten uitgebracht. 

 

  


