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Inleiding

De Stichting Nederlanders buiten Nederland is op 27 maart 2019 opgericht. De statuten
omschrijven het doel van de stichting als
“het behartigen van de belangen van de Nederlanders en oud-Nederlanders buiten
Nederland in de breedste zin des woords.“
Statutair probeert de stichting haar doel onder meer te bereiken door:
a. het verstrekken van actuele informatie van allerlei aard, direct of indirect, aan de
(oud-)Nederlanders buiten Nederland;
b. het vertegenwoordigen van (oud-)Nederlanders in het buitenland buiten Nederland bij
de Nederlandse politiek;
c. het initiëren en bevorderen van concrete activiteiten, in of buiten Nederland, ten
gunste van (oud-)Nederlanders buiten Nederland;
d. het bevorderen van zowel de relatie tussen (oud-)Nederlanders in het buitenland
buiten Nederland onderling, als de relatie tussen de (oud-)Nederlanders in het
buitenland buiten Nederland en de relevante overheid/overheden en bedrijven in
Nederland;
e. het uitvoeren of laten uitvoeren van overheidsopdrachten, studies en analyses,
congressen en studiedagen, die een directe band hebben met het doel van de
Stichting. Daarnaast kan de Stichting haar medewerking verlenen, deelnemen aan
iedere activiteit dan wel elke activiteit initiëren die met haar missie overeenstemt;
f. het verwerven van ondersteuning, bij voorkeur non-gouvernementeel, voor de
instandhouding en uitbreiding van de Stichting; of
g. het optreden in rechte,
het vorenstaande al dan niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten
en bevorderen van alle handelingen die daarmede direct of indirect verband houden, alles in
de ruimste zin.
In dit beleidsplan omschrijft de stichting, wat zij in 2019 zal ondernemen in het kader van de
bovengenoemde activiteiten en doelstellingen. Daarbij moet SNBN zich voorlopig
noodgedwongen beperken: om te beginnen is ze nog maar net opgericht en moet dus tijd en
middelen worden gestoken in initiële activiteiten (administratie, communicatiemiddelen, …),
daarnaast zijn de financiële middelen van SNBN nog beperkt.
In 2019 zal SNBN zich daarom met de volgende dingen bezighouden:
•
•
•

Initiële activiteiten van de stichting: het opzetten van administratie en
communicatiemiddelen, het opbouwen van contacten met achterban en stakeholders
Fondsenwerving
Bewaken van lopende dossiers

Dit beleidsplan is door het bestuur van SNBN vastgesteld op 09-05-2019.
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De organisatie van de SNBN

Aanleiding voor het oprichten van de SNBN
Naar schatting een miljoen Nederlanders wonen niet in Nederland. Jaarlijks emigreren zo’n
150.000 mensen vanuit Nederland naar het buitenland. Zij doen dat uit allerlei overwegingen:
een nieuwe baan of andere uitdaging, een internationale relatie, pensionering… Veelal
blijven ze ondanks de afstand Nederland trouw. Ze houden contact met familie, vrienden en
bekenden in Nederland, nemen in hun nieuwe woonland deel aan activiteiten van
Nederlandse organisaties en integreren zich tegelijkertijd in de meeste gevallen uitstekend in
hun nieuwe omgeving. Als vanzelfsprekend worden contacten met de oude werkgevers in
Nederland onderhouden en worden nieuwe contacten in het woonland geholpen met het
vinden van relaties in Nederland. Zij zijn – het goede werk van de Nederlandse ambassades
en consulaten in het buitenland niet te na gesproken – in veel gevallen de eerste
aanspreekpartners voor Nederland als het om het aanknopen van nieuwe contacten gaat –
of die nu zakelijk of privé zijn. Immers, een informeel contact via een kennis is vaak
laagdrempeliger dan de gang naar ambassade of consulaat.
Nederlanders buiten Nederland zijn ambassadeurs van Nederland in levenden lijve en
leveren op die manier een bijdrage aan de Nederlandse economie die moeilijk overschat kan
worden.
Toch worden Nederlanders buiten Nederland met veel problemen geconfronteerd die ze niet
zouden hebben als ze in Nederland zouden wonen en/of problemen die je van tevoren niet
eens kunt bedenken. Al jarenlang komen telkens opnieuw dezelfde dossiers op tafel:
•

•

•

•

•

Het kunnen uitoefenen van het kiesrecht bij verkiezingen voor Tweede Kamer en
Europees Parlement. Vooral het toe- en terugsturen van de stembescheiden leidt
vaak tot problemen.
Het aanvragen of vernieuwen van een Nederlands paspoort. Vooral het sluiten van
afgiftepunten in het buitenland in de laatste jaren zorgt ervoor, dat Nederlanders
buiten Nederland soms duizenden kilometers moeten reizen voor een
paspoortverlenging
Het verliezen van de Nederlandse nationaliteit bij het aannemen van een vreemde
nationaliteit. De wetgeving hieromtrent is gecompliceerd, wordt door Nederlanders
buiten Nederland vaak als onrechtvaardig ervaren en het is bij veel Nederlanders
buiten Nederland niet bekend dat de Nederlandse nationaliteit automatisch verloren
kan worden.
Het soms moeizame contact met overheden en instanties in Nederland. Zo is het
vanuit het buitenland ingewikkeld of soms zelfs onmogelijk om een DigiD aan te
vragen, AOW en/of pensioen aan te vragen of een Nederlandse bankrekening te
openen of aan te houden.
Internationale echtscheidingen: alhoewel minder frequent, kunnen ze tot bijzonder
schrijnende situaties leiden - vaak ook omdat een buitenlandse rechter relatief zich
veel macht toe-eigent en de Nederlandse Staat daarop niet reageert

Door dit soort problemen voelen Nederlanders buiten Nederland zich vaak slecht behandeld
door “Nederland”, de Nederlandse politiek en Nederlandse instanties. Dat wordt niet alleen
als “onrechtvaardig” bevonden, het kan ook de ambassadeursrol van Nederlanders buiten
Nederland in gevaar brengen.
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Zeker sinds 2011 zijn diverse Nederlanders buiten Nederland op persoonlijke titel actief om
in de bovengenoemde probleemdossiers verbeteringen te bereiken voor hen en hun
lotgenoten. Met wisselend succes. Bij dat werk is uit ervaring gebleken dat het voor het
realiseren van verbeteringen vaak nodig is om de Nederlandse politiek te beïnvloeden.
Immers, voor veel verbeteringen zijn wetswijzigingen nodig en die kunnen alleen via een
meerderheid in Eerste en Tweede Kamer afgedwongen worden. Tegelijkertijd heeft het actief
worden in een politieke partij als nadeel, dat Nederlanders buiten Nederland de activist als lid
van een specifieke partij waarnemen en zich niet altijd verbonden voelen met die specifieke
partij. Tenslotte hebben instanties en overheden in Nederland de vraag gesteld naar de
organisatie of doelgroep die men vertegenwoordigt.
Zodoende is het idee ontstaan een organisatie in het leven te roepen die opkomt voor de
belangen voor Nederlanders buiten Nederland. De oprichters hebben zich daarbij laten
inspireren door vergelijkbare organisaties die, soms al meer dan honderd jaar, in andere
landen om Nederland heen bestaan: de Zwitserse Auslandschweizerorganisation ASO, de
Vlaamse organisatie Vlamingen in de Wereld, en andere zusterorganisaties in bijvoorbeeld
Duitsland en Frankrijk.
De nieuwe organisatie moet daarnaast de ex-Nederlanders vertegenwoordigen die tegen
hun wil in de Nederlandse nationaliteit hebben verloren of hebben moeten opgeven.
Op korte termijn zal de SNBN – vooral vanwege beperkte middelen – nog niet alle gewenste
activiteiten kunnen ontplooien. Desondanks treft de SNBN vanaf het eerste moment al
voorbereidingen om haar gewenste rol zo snel mogelijk te kunnen gaan spelen:
•
•
•
•

•

Oplossingen aandragen voor problemen die gesignaleerd worden
Trends en thema’s te spotten bij buitenlandse zusterorganisaties en deze mutatis
mutandis ook voor de SNBN in te zetten
Via vrijwilligers en contactpersonen contact houden en dialoog te voeren met
Nederlanders buiten Nederland
Als informele ambassadeurs dat extra stel ogen en oren te zijn als het gaat om
innovaties en verbeteringen voor Nederlanders buiten Nederland, maar daarmee ook
voor Nederland zelf.
Het bevorderen van de contacten tussen de Nederlanders buiten Nederland
onderling en de contacten van hen met Nederland en de Nederlandse cultuur, onder
andere door het zoeken naar de mogelijkheden voor zomerkampen in Nederland die
vooral erop gericht zijn op het bijhouden van, kennismaken met en vergroten van de
kennis van Nederlandse taal en cultuur voor kinderen.

De oprichting van de SNBN
Op 27 maart 2019 is de Stichting Nederlanders buiten Nederland (SNBN) opgericht. Het doel
van de stichting is het behartigen van de belangen van Nederlanders en oud-Nederlanders
buiten Nederland.
Het bestuur bestaat op dit moment uit 11 leden, waarvan 9 elk lid zijn van een Nederlandse
politieke partij:
•
•

Eelco Keij (voorziter / D66)
Bas Dubbeldam (vice-voorzitter / 50PLUS)

Beleidsplan 2019 – pagina 4 van 14

Wilerweg 22 – 4600 Olten Zwitserland
www.snbn.nl – info@snbn.nl
KvK 74421891

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Twan Laan (secretaris / partijloos)
Onno Heerma van Voss (penningmeester / FvD)
Catharina Rinzema (bestuurslid / VVD)
Carole Overmaat (bestuurslid / partijloos)
Stefan van Dijk (bestuurslid / CU)
Simon Lobach (bestuurslid / GroenLinks)
Jan Joosten (bestuurslid / CDA)
Bernard Naron (bestuurslid / PvdA)
Hent de Vries (bestuurslid / SP)

Op die manier wordt zeker gesteld dat de SNBN gemakkelijk toegang krijgt tot politici en
besturen van belangrijke Nederlandse politieke partijen en tegelijkertijd – door het brede
politiek spectrum dat door deze negen partijen wordt afgedekt – de politieke neutraliteit
gegarandeerd is.
Statutair is geregeld dat het bestuur uit ten minste 3 leden bestaat; het huishoudelijk
reglement voorziet zelfs in ten minste 6 leden. Naast de politieke spreiding wordt bij de
keuze van bestuursleden ook zo veel mogelijk de geografische spreiding over de wereld
bevorderd. Bestuursleden zijn bij voorkeur zelf Nederlander of oud-Nederlander buiten
Nederland en wel politiek betrokken (lid van een politieke partij) maar geen gekozen
politicus.
Politieke partijen hebben geen enkele zeggenschap over de samenstelling van het bestuur
en/of enigerlei activiteiten van de stichting.
Hoe de SNBN haar doelstellingen wil bereiken
De SNBN wil, als een soort ANWB voor (oud-)Nederlanders buiten Nederland, haar
achterban van relevante informatie kunnen voorzien en tegelijkertijd de Nederlandse politiek
actief kunnen beïnvloeden. Het ideaalbeeld op middellange termijn is het oprichten van een
kantoor in Nederland, bij voorkeur in een voor Nederlanders buiten Nederland makkelijk
bereikbare plek en niet te ver verwijderd van het Nederlandse politieke centrum, vanwaar uit
deze activiteiten professioneel uitgevoerd kunnen worden door een lobbyist, een
communicatiemedewerker, een webmaster, een journalist, een fondsenwerver en eventueel
verdere externe ondersteuning.
Op korte termijn zijn daarvoor onvoldoende financiële middelen beschikbaar. Daarom zal op
korte termijn worden gefocust op
•
•
•

Fondsenwerving;
Het op vrijwillige basis opkomen voor de belangen van Nederlanders buiten
Nederland in de reeds bekende dossiers;
Het actief zoeken naar nieuwe dossiers en mogelijkheden voor nieuwe activiteiten,
bijvoorbeeld ingegeven door onze contactpersonen, de media, of activiteiten van
onze zusterorganisaties.

Handelingsbevoegdheden van het bestuur en bestuursleden
Conform de statuten is het bestuur van de stichting belast met het bestuur van de stichting.
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De bestuursleden kunnen de vereniging niet alleen vertegenwoordigen, daarvoor zijn ten
minste twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waarvan ten minste één uit het
dagelijks bestuur, noodzakelijk.
Beloningsbeleid
Conform de statuten ontvangen de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden
voor de stichting. De bestuurders kunnen een vergoeding voor reiskosten, verblijfskosten en
overige onkosten krijgen. Met deze regeling wordt zeer spaarzaam omgegaan.
Vrijwilligers
De SNBN is voor haar werk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Hierbij zijn drie
categorieën te onderscheiden:
1. Regionale vertegenwoordigers
Regionaal vertegenwoordigers zijn personen die de ogen en oren van de stichting in een
bepaald geografisch gebied zijn. De SNBN streeft naar een zo goed mogelijk dekkend
netwerk van regionaal vertegenwoordigers. De regionaal vertegenwoordigers melden het
bestuur gevraagd en ongevraagd de issues die bij de NBN’ers in hun regio spelen.
2. Experts
Op een aantal dossiers zal de SNBN een beroep doen op experts. Het gaat hier om dossiers
waar specifieke kennis noodzakelijk is, bijvoorbeeld juridische kennis over nationaliteitsrecht,
pensioenrecht, of kennis over IT-systemen en dienstverlening als het de relatie met de
Nederlandse overheid en Nederlandse instanties betreft.
3. Overige vrijwilligers
Op deze vrijwilligers doet de SNBN een beroep als er, bijvoorbeeld bij een actie, veel werk te
verzetten is.
Ook de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
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Gegevens van de Stichting

Naam

Stichting Nederlanders buiten Nederland (SNBN)

RSIN

859890855

Statutaire zetel

’s-Gravenhage

Postadres

Wilerweg 22, 4600 Olten, Zwitserland

E-mail

info@snbn.nl

KvK

74421891

Bank

Transferweise / Handelsbank,
Elsenheimerstrasse 41, 80687 München, Duitsland
IBAN: DE91 7001 1110 6056 6458 35
SWIFT/BIC: DEKTDE7GXXX
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Fondsenwerving

De SNBN is op 27 maart 2019 gestart met een lege bankrekening. Voor haar lopende
activiteiten, maar ook voor het op middellange termijn kunnen openen van een kantoor met
professionele werknemers, zijn fondsen noodzakelijk. Het ligt dan ook voor de hand dat
fondsenwerving voor 2019 een speerpunt voor de SNBN zal zijn.
ANBI-Status
De SNBN stelt zich tot doel, in 2019 zo snel mogelijk de ANBI-status te verkrijgen. Deze
status geeft donateurs de zekerheid, dat de SNBN de donaties zinvol besteedt. Bovendien
kunnen donateurs hun giften aan organisaties met ANBI-status van de Nederlandse
belasting aftrekken. Ten slotte stellen veel institutionele donateurs en sponsors de ANBIstatus als een voorwaarde voor sponsorschap.
Om de ANBI-status te kunnen verwerven moeten in het bijzonder volgende zaken nog
geregeld worden:
-

Aanpassing van de statuten op een tweetal punten (overdracht van het vermogen
van de stichting in geval van liquidatie en het opvullen van bestuursvacatures)
Publiceren van de voor de ANBI-status noodzakelijke informatie op de website van
de SNBN
Het opstellen van een beleidsplan dat aan de eisen voor de ANBI-status voldoet.

De overige eisen aan de ANBI-status zijn bij de oprichting van de stichting reeds vervuld.
Particuliere donaties
Op de website van SNBN, www.snbn.nl, kan via “Mollie” aan de SNBN worden gedoneerd.
Daarnaast zijn girale overboekingen naar de bankrekening van de SNBN te allen tijde
mogelijk. Op momenten dat de SNBN in de publiciteit treedt, zal ook extra aandacht
gevraagd worden voor de kosten die met de betreffende actie komen en zal om donaties
worden gevraagd. Bij eerdere particuliere acties van de oprichters van de stichting bleek dit
een succesvol middel. Ook andere vormen van crowdfunding zullen verkend en ingezet gaan
worden.
Institutionele donaties
Zodra het mogelijk is, zullen we bij de overheid om subsidiering vragen, al dan niet
projectmatig - e.e.a. zal afhangen van de door de overheid gestelde voorwaarden.
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Activiteitenplan voor 2019

Verkiezingen Europees Parlement
Deze vinden op 23 mei 2019 plaats. Omdat stemmen vanuit het buitenland niet
vanzelfsprekend is, zal de SNBN actief informeren en helpen om ervoor te zorgen dat zo
veel mogelijk Nederlanders buiten Nederland hun stem correct en tijdig kunnen uitbrengen.
De SNBN wil op de volgende manieren aandacht voor de situatie vragen:
Informatievoorziening aan de NBN’ers:
-

-

-

-

Registratie. Bij de NBN’ers onder de aandacht brengen, dat de registratie tijdig moet
gebeuren en dat de registratie tegenwoordig maar éénmaal hoeft te worden gedaan.
Volmacht. Door een stemgerechtigde inwoner van Nederland een volmacht te geven,
loopt een NBN’er niet het risico, dat zijn stem door vertraging in de posterijen niet
wordt meegeteld. Bovendien kan de stem nog worden uitgebracht op het allerlaatste
moment van de campagne, waarin politieke partijen (wellicht) een onverwachte draai
hebben gemaakt. Wel heeft een volmacht als nadeel, dat de NBN’er zijn stemgeheim
moet opgeven. Een aantal NBN’ers zal daarom principieel geen gebruik maken van
deze mogelijkheid;
Tijdig stemmen. De stembiljetten worden per e-mail verstuurd zodra de kieslijsten zijn
opgesteld (tenzij specifiek is gevraagd deze per reguliere post te ontvangen). Des te
eerder de NBN’er zijn stem op de post doet, des te groter is de kans dat deze op tijd
aankomt;
Correct stemmen. Aandachtpunten zijn: het ondertekenen van het briefstembewijs
(zonder handtekening is de stem niet geldig), het juist samenstellen van het
stemdossier (stembiljet in de aparte witte envelop, deze envelop samen met kopie
paspoort en briefstembewijs in de antwoordenvelop) en het voldoende frankeren (de
praktijk wijst uit dat het pakketje net meer dan 20 gram weegt en er in veel gevallen
dus meer gefrankeerd moet worden dan voor een gewone brief gebruikelijk is.
Onvoldoende frankeren kan tot vertraging in de bezorging leiden);
Niet dubbel stemmen. NBN’ers die in een ander EU-land wonen en/of de nationaliteit
van meer dan één EU-land hebben, kunnen kiezen voor welk land zij hun stem
uitbrengen. Het is echter niet toegestaan om meer dan één stem uit te brengen. De
EU-landen leggen hun kiesregisters tegen elkaar aan om potentiële dubbelstemmers
te kunnen traceren. Daarbij moet worden opgemerkt, dat het niet verboden is om in
de kiesregisters van meerdere landen te zijn opgenomen;

Publiciteit over de problemen die NBN’ers ervaren bij het stemmen:
-

-

"Stemmen tracker": oprichters van de SNBN hebben bij voorgaande verkiezingen het
stemproces nauwkeurig gemonitord en via een op internet gepubliceerde wereldkaart
aangegeven waar op de wereld stemmen verloren dreigen te gaan vanwege een voor
NBN’ers ongeschikt stemproces. Ook bij deze en volgende verkiezingen zal de
wereldkaart gebruikt worden op www.snbn.nl;
Er zijn goede contacten met het bureau buitenland in Den Haag dat de verkiezingen
voor de NBN’ers organiseert. Deze zullen gebruikt worden om problemen, voorzover
ze door dit bureau verholpen kunnen worden, aan te kaarten;
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-

-

-

Indien onverhoopt vertragingen of onregelmatigheden optreden bij de verkiezingen,
zal de SNBN de verantwoordelijken hierop aanspreken en indien noodzakelijk ook in
rechte optreden;
Problemen en onregelmatigheden zullen worden ingebracht in het netwerk van SNBN
om oplossingen en verbeteringen voor volgende verkiezingen aan te dragen en om te
zetten.
De acties zullen door publiciteit (persberichten, nieuwsbrieven) ondersteund worden
In de publiciteit zal gewezen worden op de kosten die de SNBN moet maken in het
kader van deze campagne en op de mogelijkheid hiervoor te doneren.

Wijziging Kieswet
-

-

De regering heeft een wijzigingsvoorstel voor de Kieswet ingediend. Deze lijkt in
eerste lezing een aantal positieve punten voor NBN’ers te bevatten. Zo kunnen
briefstemmen in de nieuwe wet naar elk consulaat en elke ambassade gestuurd
worden, wat veelal betekent dat ze per binnenlandse post verstuurd kunnen worden.
SNBN zal haar mening over het wetsvoorstel opstellen en deze zowel aan de
verantwoordelijke instanties als aan pers en achterban melden.
SNBN zal haar regionaal vertegenwoordigers vragen naar opmerkingen over het
wetsvoorstel en deze meenemen in voornoemde melding.

Dossier meervoudige nationaliteit
-

-

-

-

In dit dossier spelen op dit moment drie wetsvoorstellen: het door de regering
toegezegde wijzigingsvoorstel voor de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN), het
initiatiefwetsvoorstel PvdA-D66 voor de wijziging van de RWN en het voorstel voor
een noodwet om de Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk vanwege Brexit
eenmalig de mogelijkheid te bieden de Britse nationaliteit aan te nemen zonder de
Nederlandse te verliezen.
Daarnaast is door het Arrest Tjebbes duidelijk geworden, dat de Europese Unie niet
zonder meer akkoord gaat met het automatische verlies van de Nederlandse
nationaliteit zoals die door de huidige RWN in een aantal situaties wordt voorzien. Dit
is een pluspunt voor de betroffen NBN’ers en SNBN zal erop aandringen, dat deze
uitspraak in nieuwe wetsvoorstellen wordt overgenomen.
SNBN zal samenwerken met een aantal experts op het gebied van nationaliteitsrecht,
zowel als het gaat om het informeren van de achterban als bij het opstellen van
beleidsstukken en opinies over voornoemde wetsvoorstellen en arresten.
SNBN zal de zorgpunten van Nederlanders buiten Nederland aangaande
meervoudige nationaliteit actief inbrengen in de politieke discussie omtrent de
bovenstaande wetsvoorstellen.

Ministerie van Buitenlandse Zaken: Loket Buitenland
De ministeries van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid zijn
een project “Loket Buitenland” – vanuit het perspectief van de NBN’er eigenlijk een “Loket
Nederland” – gestart, om zo veel mogelijk diensten voor NBN’ers via één digitaal platform
toegankelijk te maken. SNBN is gevraagd om in een klankbordgroep mee te denken bij dit
project en zal met een aantal bestuursleden deelnemen aan de betreffende workshops. De
SNBN is verheugd dat het project met een positieve insteek naar ons en andere organisaties
is toegekomen en zal actief de situatie van de Nederlanders buiten Nederland inbrengen in
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deze klankbordgroep, zodat de door de ministeries beschikbaar gestelde ressources zo goed
mogelijk ingezet worden voor verbeteringen die ten goede komen aan Nederlanders buiten
Nederland. Hieraan zijn voor de SNBN geen kosten verbonden: reis- en verblijfskosten
worden vergoed vanuit het project van deze ministeries.
Overige lopende dossiers
SNBN zal, onder andere via de focal points en via meldingen van NBN’ers op www.snbn.nl,
overige issues inventariseren en – voorzover deze issues onder de doelstellingen van de
SNBN vallen en daarvoor ressourcen beschikbaar zijn – actie op ondernemen.
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Begroting

INLEIDING
Dit document is de toelichting op de begroting van Stichting Nederlanders buiten Nederland, hierna te
noemen de Stichting, voor het jaar 2019.

ALGEMEEN
De Stichting is begin 2019 opgericht en deze eerste begroting is verkennend van aard.
Afhankelijk van het wel of niet uitvoeren van activiteiten, met name de rechtszaken en openen van
eigen kantoor met medewerkers, kan de omvang van de begroting nog sterk verschillen.

INKOMSTEN
Particuliere donaties
In de maanden maart en april ontving de Stichting enkele particuliere donaties.
Met de nieuwe website en zodra donaties via de website kunnen worden ontvangen, verwachten we
meer donaties te krijgen.
Voor fondsenwerving bij particulieren zal een crowdfunding-project worden opgezet.
Fondsenwerving bedrijfsleven
Vanaf juni zal de Stichting een plan voor fondsenwerving uitwerken en voorleggen aan het bestuur.
Fondsenwerving heeft twee componenten:
Fondsen voor het kantoor. Dit is voor de vaste en lopende kantoorkosten.
Fondsen voor projecten. Voor ieder project afzonderlijk zal sponsoring worden gezocht.
Subsidies
Tot op heden zijn er nog geen subsidies van overheidswege bekend/gereserveerd waarop aanspraak
kan worden gemaakt.
Verwacht wordt dat dat in 2020 wel gecreëerd zal worden, mits we daar bij de politiek en de relevantie
ministeries om blijven vragen.

UITGAVEN
Projecten en rechtszaken
Uitgaven voor projecten en rechtszaken worden per geval begroot en worden niet in de algemene
begroting opgenomen.
Evenementen
Onkosten voor deelname aan informatiedagen, persconferenties e.d..
De bedoeling is dat SNBN wordt uitgenodigd, niet zozeer dat SNBN evenementen organiseert.
Ook zullen we elke uitnodiging voortaan beantwoorden met: we helpen jullie graag, en willen jullie een
donatie doen?
Met andere woorden: deelneming aan evenementen zou zonder kosten of sponsoring moeten kunnen
plaatsvinden en zo mogelijk zelfs gelden moeten opleveren.
Onkosten gastmedewerkers
Uitgangspunt is dat gastmedewerkers, genodigden enz. hun medewerking vrijwillig verrichten. Bij
uitzondering kunnen hun kosten worden vergoed.
Website, werving, publiciteit
Voor het bouwen en vervolgens jaarlijkse kosten voor het actualiseren van de website. Publiciteit op
de sociale media (Facebook enz.).
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Bankkosten
Overboekingen, geldwissel, commissie Mollie, PayPal etc.

Beleidsplan 2019 – pagina 13 van 14

Wilerweg 22 – 4600 Olten Zwitserland
www.snbn.nl – info@snbn.nl
KvK 74421891

Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2021 in euro

2019

2020

2021

Inkomsten
1.1

Donaties privaat

2.500

5.000

7.000

1.2

Donaties bedrijven

10.000

15.000

20.000

1

Donaties

12.500

20.000

27.000

2

Publiek (subsidies)

0

0

0

3

Vergoeding voor verrichte prestaties

0

0

0

4

Rendement op vermogen

0

0

0

12.500

20.000

27.000

510

500

600

0

4.000

4.000

Inkomsten totaal
Uitgaven
5.1

Persconferenties

5.2

Evenementen

5.3

Onkosten gastmedewerkers

500

1.500

1.500

5

Projecten

910

6.000

6.100

6.1

Website

800

1.000

1.000

6.2

Marketing

500

1.000

1.000

6.3

Mailchimp

600

1.100

1.200

6.4

Crowdfunding

1.000

2.000

2.000

6

Website, werving, publiciteit

2.900

5.100

5.200

7.1

Kosten oprichting

500

0

0

7.2

Bankkosten

1.000

2.000

2.000

7.3

Onkosten bestuursleden

1.100

1.100

1.100

7.4

Onvoorzien

2.000

3.000

3.000

7

Algemeen

4.600

6.100

6.100

Uitgaven totaal

8.410

17.200

17.400

Reserveringen

4.090

2.800

9.600
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