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Hoe wij acteren als een ANBI Stichting 
 
In dit document willen wij graag zo transparant mogelijk uitleggen hoe wij ons gedragen als 
een stichting met een ANBI status. Deze status zijn wij nu aan het voorbereiden en 
aanvragen. 
 
Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen? 
 
Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden 
(dik gedrukt met daaronder het antwoord niet gedrukt): 
 

• Uw instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-
eis. 
Wij zetten ons in voor eenzame senioren. Deze doelgroep proberen we zo goed mogelijk 
te bereiken. Het meest voor de hand liggen oudere ADO-fans, maar we richten ons op 
een veel bredere doelgroep. Vanwege vervoer is het aannemelijk dat we ouderen uit de 
regio haaglanden zullen bereiken, maar iedereen is welkom. We zijn er ook voor mensen 
die geen ADO-supporter zijn of senioren die graag een fantastisch ervaring willen hebben 
in een stadion. 

• De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen 
winstoogmerk. 
Wij hebben geen winstoogmerk. Wij zijn afhankelijk van giften, subsidie en sponsoring. 
We hebben enkel het doel om onze activiteiten te bekostigen en onze gasten geen 
rekening te hoeven presenteren. 

• Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen 
aan de integriteitseisen. 
Ons bestuur voldoet natuurlijk aan deze eisen. Deze toets is zowel gedaan bij het 
opmaken van de statuten voor de stichting en ook toen we vrijwilliger zijn geworden bij 
een verzorgingstehuis. 

• De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van 
de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn 
van gescheiden vermogen. 
We hebben een zakelijke rekening op naam van de stichting bij de Rabobank en we 
zullen voor de stichting alleen deze rekening gebruiken. Deze rekening gebruiken we ook 
alleen voor de stichting en niet voor andere zaken. 
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• Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het 
werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven. 
Wij verwachten per seizoen evenveel kosten te maken als opbrengsten. Op het moment 
dat we meer opbrengsten hebben, dan zullen we dit als reserve voor het volgende 
seizoen aanmerken. Dit zal naar verwachting uitermate beperkt zijn. 

• De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale 
vacatiegelden. 
Wij hebben geen beloning voor de bestuurders. Ook betalen wij geen vacatiegelden uit. 
Op dit moment hebben wij geen personeel en keren dus ook niks daarvoor uit. 

• Uw instelling heeft een actueel beleidsplan. 
Op onze website is een actueel beleidsplan te vinden op de pagina “Over ons”. 

• Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. 
Wij zullen de kosten voor het instandhouden van de stichting zo redelijk en laag mogelijk 
houden. Dat is waarom we bijv. Geen vacatiegelden aan onze bestuurders uitkeren. 

• Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een 
soortgelijk doel. 
Hopelijk duurt dit nog vele jaren, maar we zullen dat doen op het moment dat het zich 
voordoet. 

• Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen. 
Wij zullen samen met een accountant onze administratie bijhouden. 

• Uw instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite. 
Op de volgende pagina beschrijven wij hoe wij dit in detail doen. 
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Gegevens van een ANBI publiceren op een internetsite 
 
Een ANBI moet op een internetsite de volgende gegevens publiceren: 
 

• De naam van de instelling. Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere 
naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen. 
Onze naam is Stichting Met Senioren naar ADO. In de statuten spreken wij ook nog over 
senADO, maar op het moment gebruiken we deze niet actief.  

• Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal 
nummer. 
Ons RSIN Nummer is: 8588.02.946 en staat vermeldt in de footer van de website. 

• De contactgegevens van de instelling. 
Onze contactgegevens zijn: Gerard Doggerlaan 51, 2493AZ Den Haag. E-mail: 
metseniorennaarado@gmail.com. Telefoonnummer: 0646959581. Deze gegevens staan 
in de footer op elke pagina.  

• Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI. 
Op de pagina “Wat we doen” beschrijven we dit in detail. Ook staat de samenvatting op 
de home pagina. 

• De hoofdlijnen van het beleidsplan. 
Het beleidsplan in opgenomen als link op de pagina “Over ons”. 

• De functie van de bestuurders 
Wij hebben een aantal functies voor de bestuurders (zoals die in de statuten staan), 
bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’. 
Wij hebben onze namen, functie(s), verantwoordelijkheden en foto op de pagina “Over 
ons” geplaatst. Daarnaast hebben we op dezelfde pagina onze statuten geplaatst.  

• De namen van de bestuurders 
Onze namen zijn: 
Jeroen Workum (Voorzitter en Penningmeester) 
Johan Cornet (Secretaris) 
Johan Bierman (Vicevoorzitter) 
Robert Beerthuijzen (Bestuurslid) 
Roland van der Burg (Bestuurslid) 
Ook te vinden op de pagina “over ons”. 

• Het beloningsbeleid. (Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in 
de statuten staat, als voor de directie van de instelling.)  
Wij hebben geen beloning voor de bestuurders. Ook betalen wij geen vacatiegelden. Op 
dit moment hebben wij geen personeel en keren dus ook daarvoor niks uit. 

• Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten. 
Op de pagina “Nieuws” zullen wij van elke activiteit een verslag maken. Daarnaast vinden 
wij het leuk om de voortgang van de stichting te delen. 

• Een financiële verantwoording. 
Op de pagina “Over ons” plaatsen wij een link naar het jaarverslag. 
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• Een ANBI kan de vereiste gegevens op een eigen internetsite publiceren, of op een 
gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een brancheorganisatie. 
Wij publiceren al deze gegevens op onze eigen website: 
http://www.metseniorennaarado.nl 


