Beleidsplan, December 2020
Stichting Vrienden van Code Rood

Beleidsplan
Stichting Vrienden van Code Rood
December 2020

1

Beleidsplan, December 2020
Stichting Vrienden van Code Rood

Inhoudsopgave
Inleiding .................................................................................................................................... 3
Uitgangspunten en waarden .................................................................................................... 3
Doel van de Stichting ................................................................................................................ 3
Organisatie ................................................................................................................................ 4
Werving en beheer van gelden ................................................................................................. 4
Te verrichten werkzaamheden ................................................................................................. 5
Financiële ondersteuning.......................................................................................................... 5
Overige informatie .................................................................................................................... 5

2

Beleidsplan, December 2020
Stichting Vrienden van Code Rood

Inleiding
In dit document wordt het actuele beleid van de Stichting Vrienden van Code Rood beschreven. Dit
beleidsplan is vastgesteld door het bestuur in december 2020 en is geldig per 1 januari 2021. Indien
nodig, zal het beleidsplan jaarlijks worden aangepast.

Uitgangspunten en waarden
De Stichting Vrienden van Code Rood is opgericht vanuit de overtuiging dat de klimaatcrisis de
grootste bedreiging is voor al het leven op aarde en dat grootschalige en verregaande maatregelen
noodzakelijk zijn om klimaatverandering af te remmen en klimaatrechtvaardigheid te realiseren.
De veranderingen die nodig zijn, zullen niet tot stand komen zonder een sterke grassrootsbeweging
van visionaire, goed georganiseerde en samenwerkende groepen die zich hard maken voor
duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Een grassrootsbeweging die in staat is druk uit te oefenen
op grote vervuilers, zoals multinationals, en politieke actoren, en tegelijkertijd bewustwording bij een
groot deel van het publiek kan bewerkstelligen.
Het is onze missie om vanuit deze kernovertuiging en onze gemeenschappelijke waarden sociale
bewegingen en actiegroepen te steunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun activiteiten.
è De klimaatcrisis vraagt om grote economische, politieke en maatschappelijke veranderingen,
gestoeld op alternatieve en nieuwe visies en ideeën over samen leven, welzijn en duurzaamheid.
è De klimaatcrisis is niet los te zien van sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid, patriarchale,
kapitalistische en (neo)koloniale systemen, racisme en seksisme.
è De klimaatcrisis vraagt om een brede variatie van actietactieken, waaronder vreedzame,
burgerlijke ongehoorzaamheid.

Doel van de Stichting
Stichting Vrienden van Code Rood heeft als doelstelling (conform statuten Artikel 2.1):
1. Het financieel en/of materieel ondersteunen van sociale bewegingen en actiegroepen die
bewustwording creëren over de klimaatcrisis, en met name rondom de rol van de fossiele
industrie;
2. Het financieel en/of materieel ondersteunen van klimaat-gerelateerde acties, zoals
demonstraties.
3. Het verrichten van alle verdere verhandelingen, die met de hiervoor genoemde doelen in de
ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn; en
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door (conform statuten Artikel 2.4:
1. Het werven van donaties en fondsen;
2. Het aanbieden en/of ter beschikking stellen van materialen en/of goederen;
3. Samen te werken met diverse organisaties en instellingen en het doen of laten
verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin
verband houden of naar het oordeel van het bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of
gewenst kunnen zijn.
Middels deze doelstelling beoogt Stichting Vrienden van Code Rood het algemeen belang te dienen
(Statuten Artikel 2.2). Stichting Vrienden van Code Rood heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit
artikel 2.3 van de statuten. De stichting streeft niet naar winst en laat de opbrengsten ten goede
komen aan haar doelstelling.
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Organisatie
De Stichting heeft een bestuur bestaande uit drie personen:
Voorzitter: Els Rijke
Secretaris: Jan Peter de Rijk
Penningmeester: Fiona Dove
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van de stichting. Het bestuur
minstens tweemaal per jaar in vergadering bijeen waarvan eenmaal vóór 1 juli ter vaststelling van de
balans en de staat van baten en lasten. Voor hun werkzaamheden ontvangen de bestuurders geen
vergoeding. Eventueel gemaakte onkosten ten behoeve van de stichting kunnen worden vergoed.
De werkzaamheden voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting worden verricht
door vrijwilligers. De stichting heeft geen personeel in dienst.
Vrijwilligers kunnen een reiskostenvergoeding ontvangen voor activiteiten en bijeenkomsten.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat enkele vrijwilligers voor hun werkzaamheden een
vrijwilligersvergoeding ontvangen, die ten hoogste €170,- per maand en maximaal €1.700,- per jaar
bedraagt conform de Nederlandse regelgeving over het vergoeden van vrijwilligers.
In voorkomende gevallen kan specialistische kennis ingekocht worden.

Werving en beheer van gelden
De stichting werft gelden voor de doelstelling door de volgende wervingsactiviteiten:
1. Individuele donaties door directe ontvangsten van donateurs;
2. Individuele donaties via crowdfunding campagnes; en
3. Bijdragen van fondsen of bedrijven met een soortgelijke doelstelling als de stichting voor
specifieke activiteiten van de stichting.
Het vermogen wordt besteed conform de doelstellingen van Stichting Vrienden van Code Rood.
1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om verplichtingen van de
stichting na te komen. Hiervoor houdt de stichting niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs
nodig is voor de continuïteit.
2. De inkomsten van de stichting worden in de tweede plaats gebruikt om activiteiten,
bijeenkomsten en andere initiatieven die de doelstelling van de stichting bevorderen te
ondersteunen.
3. De stichting houdt een gezonde buffer aan om eventuele tegenvallende inkomsten op te
kunnen vangen. Eventuele overschotten worden gereserveerd via een bestemmingsreserve
om nieuwe activiteiten, bijeenkomsten en andere initiatieven die de doelstelling van de
stichting bevorderen te ontplooien.
Op grond van artikel 7 van de statuten van Stichting Vrienden van Code Rood heeft geen enkele
(rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Daarom kan geen enkele
(rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.
Zoals opgenomen in artikel 13 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo worden besteed aan een
ANBI met een soortgelijke doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
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Te verrichten werkzaamheden
De stichting verricht onder andere de volgende werkzaamheden:
•

Het financieel ondersteunen van demonstraties en andere (bewustwordings)acties door
vrijwilligers die op vreedzame wijze aandacht vragen voor klimaatverandering en gerelateerde
milieuproblematiek;
o De ondersteuning gebeurt door het vergoeden of voorschieten van gemaakte
materiaal-, promotie- en soortgelijke kosten door vrijwilligers;
o In bijzondere gevallen het verstrekken van een vrijwilligersvergoeding die ten hoogste
€170,- per maand en maximaal €1.700,- per jaar bedraagt conform de Nederlandse
regelgeving omtrent het vergoeden van vrijwilligers, in het geval hun tijdsinvestering
buitenproportioneel groot is.

•

Het financieel ondersteunen van de organisatie van en/of deelname aan trainingen door
vrijwilligers over effectief actievoeren en demonstreren ten einde aandacht te vragen voor
klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek

•

Het werven van donaties en fondsen voor de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden
zoals uiteengezet in werving en beheer van gelden zoals vermeld in het beleidsplan.

Financiële ondersteuning
Financiële ondersteuning is in navolgende concrete gevallen wel, of niet, mogelijk.
Wel mogelijk:
•
•
•
•
•
•

Banners, flyers, posters, stikkers
Huur van ruimte voor een of meer bijeenkomsten
Huur (eventueel aankoop) van apparatuur voor acties
Trainingskosten
Reiskosten
Vrijwilligersvergoedingen

In specifieke situaties:
•

Juridische ondersteuning

Niet mogelijk:
•

Kosten omtrent activiteiten die niet in lijn zijn met de actie-overeenkomst zoals vastgelegd op
www.code-rood.org

Overige informatie
Naam: Stichting Vrienden van Code Rood
E-mailadres: vriendenvancoderood@code-rood.org
Vestigings- en postadres: De Wittenstraat 25, 1052 AK Amsterdam
RSIN: 861250758
KvK: 78061997
BTW: NL861250758B01
Bank: Triodos Bank
IBAN: NL80TRIO0320102963
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