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1. Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van de stichting DND Foundation. Het plan omvat een overzicht
van doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de
fondsen. \
Het beleidsplan uit 2008 is geüpdate en het kader van de ANBI regeling (zie belastingdienst).
Het beleidsplan zal periodiek worden geactualiseerd met name indien er zich wijzigingen
voordoen in doelstelling en beheer en besteding van de middelen en de stichting.

Het bestuur van Stichting DND Foundation

H. Raaphorst
Voorzitter

2 Historie
Stichting DND Foundation is in 2008 ontstaan toen het verlangen van de jaren daarvoor is
geconcretiseerd.
Dat verlangen was om de door het bedrijf DND Projectinrichting ontvangen bedrijfsresultaten
op een verantwoorde wijze geheel ten goede te laten komen aan de gemeenschap. Daar
waar het de jaren daarvoor werd ontvangen door de aandeelhouders.
Door de aandelen van de besloten vennootschap over te dragen aan de stichting kwamen de
opbrengsten automatisch ten goede aan de stichtingen. Daarnaast diende van toen het
bestuur van het bedrijf ook verantwoording af te leggen aan het bestuur van de stichting.
In 2012 is er nog een tweede vennootschap onder de stichting gekomen die dezelfde
doelstelling heeft.
In 2015 is DND Projectinrichting gefuseerd met Wuestman BV. Sinds die tijd komen de
inkomsten uit een winstdeel van die onderneming en giften van particulieren.

3 Doelgroep en doelstellingen
Missie
Mensen laten groeien tot volwassen christenen.
Dromen van mensen waarmaken.
Doelstelling
Het verlenen van materiële-, financiële- en/of immateriële ondersteuning aan
minderbedeelden en aan mensen die in nood verkeren; het ondersteunen van projecten die
tot doel hebben de leefomstandigheden van de behoeftige medemens te verbeteren danwel
van projecten die tot doel hebben het Evangelie van Jezus Christus uit te dragen en te
verbreiden; het verlenen van materiële-, financiële- en/of immateriële ondersteuning aan
natuurlijke personen- danwel rechtspersonen/instellingen die werkzaam zijn ten behoeve van
zending en/of evangelisatie en/of
hulpverlening; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

4 Actueel beleid
Activiteiten
In afgelopen jaren heeft DND Foundation haar doelstellingen gecontinueerd. Het bestuur
vergadert gemiddeld vier keer per jaar. In deze vergaderingen worden de rapportages van
de projecten besproken en worden nieuwe projectplannen beoordeeld. Tevens wordt de
fondsenwerving besproken. De penningmeester legt verantwoording af van het gevoerde
beleid. Jaarlijks vind kascontrole plaats door twee leden van het bestuur. Van alle
vergaderingen wordt notulen gemaakt. Het beheer van de financiële middelen is in handen
van de penningmeester die een eenvoudige boekhouding bijhoudt.

Werving van Fondsen
De stichting DND Foundation verkrijgt haar middelen door donaties van particulieren, vaste
donateurs, bedrijven en vermogensfondsen. De komende jaren wordt ingezet op een budget
van 75.000-100.000 euro per jaar

Beheer van fondsen/vermogen
Het bestuur beheerd de aandelen in de vennootschappen, waarin zijn een aandelenbelang
heeft en het tot haar beschikking staande vermogen.

Besteding van fondsen
Er is een bestuur in Nederland dat de projectvoorstellen beoordeelt, goedkeurt en vervolgens
de fondswerving verzorgt. Daarnaast beoordeeld zij de verkregen rapportages.

5 Organisatie
Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende leden
Voorzitter: de heer Harry Raaphorst
Secretaris: de heer Stephan van der Spruit
Penningmeester: de heer Peter van Dillen
Er zijn geen vacatures en de bestuurders zijn onbezoldigd.

Samenwerking derden
De samenwerking met derden bestaat uit het in sommige gevallen gezamenlijk
ondersteunen van een doel of elkaar informeren over mogelijke doelen.

