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Beleidsplan Stichting Destino, opgericht 18 mei 2009 
 
 
1 Inleiding  
In onderstand plan wordt het beleid van Stichting Destino uiteengezet. Dit beleidsplan is vastgesteld in de 
bestuursvergadering van 9 oktober 2014. In het beleidsplan wordt het beleid van Stichting Destino toegelicht. 
Jaarlijks worden de operationele en financiële doelen vastgesteld die worden opgenomen in het jaarverslag. 
 
 
2 Strategie 
 
 
2.1 Uitgangspunten van Stichting Destino 
 
 
Doelstelling 
Stichting Destino is een kleine vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk, die samen met een groot netwerk 
aan (lokale) partners wereldwijd op locatie concrete, kleinschalige projecten initieert en ondersteunt om het 
welzijn van kinderen in achterstandsituaties te bevorderen. 
 
De doelstellingen van de Stichting zijn opgenomen in de statuten van de stichting. 
Afwezigheid van winstoogmerk. 
 
Stichting Destino is door de belastingdienst erkend als een ANBI erkende instelling. (Algemeen Nut Beogende 
Instelling). 
 
Minimaal 97% van iedere gedoneerde euro wordt direct besteed aan een goed doel. Om ANBI erkende 
organisatie te blijven moet 95% van iedere euro aan een goed doel worden besteed. Stichting Destino voldoet 
ruim aan deze norm. 
 
Alle vrijwilligers zetten zich zonder enige vergoeding in voor Stichting Destino. 
 
 
Bestemming Liquidatiesaldo 
In geval van opheffing van de Stichting zal een batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van een 
ANBI met een soortgelijke doelstelling of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend 
het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. 
 
 
3 Beleid Stichting Destino 
 
 
3.1 Te verrichten werkzaamheden van de Stichting 
Stichting Destino ondersteunt wereldwijd kinderen, gezinnen en organisaties in situaties waarin geen of 
onvoldoende hulp en middelen beschikbaar zijn. 
 
Voorbeelden hiervan zijn ondermeer: ondersteuning bij onderwijs, levensonderhoud, opvoeding, gezondheid en 
sport. 
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3.2 Werving en beheer van de gelden 
Stichting Destino werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende 
wervingsactiviteiten: 
 

- Werven van donateurs die maandelijks of jaarlijks een donatie doen. 
- Organiseren van acties zoals wijnproeverij, concert, statiegeldactie, inzamelactie (op scholen, kerken), 

sponsorlopen. 
- Door derden of vrijwilligers worden voor Stichting Destino soms sponsoracties gehouden zoals verkoop 

via marktplaats, donaties op jubileum-, openings-, verjaardagfeestjes, sportieve evenementen. 
- Door aankoop van goederen via de website www.goededoelshop.nl 
- Stichting Destino heeft een aantal bedrijven die diensten sponsoren om gelden beschikbaar te houden 

voor de doelstellingen. 
- Het benaderen van fondsen, serviceclubs en scholen om een bijdrage te kunnen leveren aan een 

(specifiek) project dat door Stichting Destino wordt ondersteund. 
 

Daarnaast behoren giften en legaten tot de mogelijkheden. 
 
Het bestuur beheert het vermogen van Stichting Destino. 
Jaarlijks legt Stichting Destino in een jaarverslag verantwoording af over de besteding van de middelen. Dit 
jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van de Stichting na goedkeuring door een onafhankelijke 
kascommissie en is opvraagbaar bij het bestuur. 
 
 
3.3 Vermogen van de Stichting 
Stichting Destino houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de 
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van Stichting Destino. Dit betekent dat normaliter 
jaarlijks op 31 december het banksaldo maximaal 1000 euro bedraagt. 
 
 
3.4 Bestedingsbeleid 
Het bestuur van Stichting Destino bepaalt het bestedingsbeleid van de stichting aan projecten die zij 
ondersteunen. Anno 2015 ondersteunt Stichting Destino de volgende projecten: 
 
Aros de Esperenza in Colombia 
Constru Casa in Guatemala 
Mariëtte’s Child Care in Ghana 
Weeshuis Bethel in India 
Stichting Odanadi in India 
Familie Suares in Mexico 
Stichting Proniños 
 
 
3.5 Beschikken over het vermogen van de Stichting 
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bestuursleden werken pro deo 
en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
 
Bestuursleden zijn benoemd voor onbepaalde tijd. 
 
Het bestuur waakt tegen verstrengeling van belangen tussen fondsenwervende instelling en leden van haar 
bestuur en/of medewerkers. 
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Bestuursleden mogen direct noch indirect enige zakelijke binding hebben met de werkzaamheden van de 
Stichting. 
 
Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Ieder 
bestuurslid heeft één stem. 
 
 
4 Overige 
 
 
4.1 Beloningsbeleid 
De leden van het bestuur ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden. De Stichting werkt 
uitsluitend met vrijwilligers. 
 
Stichting Destino streeft er naar dat 100% van iedere gedoneerde euro rechtstreeks aan het goede doel 
wordt besteed. 
 
 
4.2 Beschrijving administratieve organisatie 
De administratie van stichting Destino wordt gevoerd door het bestuur: de voorzitter, secretaris en de 
penningmeester. 
 
Het jaarverslag van Stichting Destino wordt opgesteld door het bestuur: de voorzitter, secretaris en de 
penningmeester en wordt ter goedkeuring aangeboden aan een kascommissie, die uit twee personen bestaat die 
geen verdere functie vervullen binnen de Stichting. 
 
 
4.3 Publicatie 
Stichting Destino voldoet aan haar publicatieplicht door middel van haar website: 
www.stichtingdestino.com 
 
Alle jaarverslagen worden na goedkeuring door de kascommissie op de website gepubliceerd. 
 
 
4.4 Doelen voor 2016 
       -   25.000 euro aan inkomsten genereren. 
       -   Minimaal 98% van ieder gedoneerde euro wordt direct aan 1 van de projecten besteed. 
       -   Minimaal 400 “Facebookvrienden” . 
       -   Het organiseren van minimaal 3 events. 
       -   Het verzorgen van minimaal 2 presentaties op scholen. 
       -   10 nieuwe donateurs. 
 


