
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beleidsplan 

Stichting ANDERS EINDHOVEN 
 

  



Stichting ANDERS Eindhoven 2 Beleidsplan jaar 1 t/m 3 

Beleidsplan Stichting ANDERS Eindhoven 2020-2023 

 

 

Statutaire naam:  Stichting ANDERS Eindhoven 

Werknaam:   ANDERS Eindhoven  

Postadres:  Kanunnikensven 28 

5646 JE Eindhoven 

   www.stichtinganders.nl/eindhoven 

KvK nummer:  80071430 

RSIN nummer:  861546076 

 

Bestuursleden 

   Voorzitter:  Harald Elissen 

   Penningmeester: Martyna Janowicz-Panjtaitan 

   Secretaris:  Evelyn Buijsse 

   Algemeen   Paul Sonnemans 

   bestuurslid: 
 

http://www.stichtinganders.nl/eindhoven


Stichting ANDERS Eindhoven 3 Beleidsplan jaar 1 t/m 3 

Strategie 

Kernprincipes en uitgangspunten 

In de statuten (17-08-2020) staat de volgende doelstelling vermeld: “Het uitdagen van 

ondernemers om een stukje van hun tijd, talenten, diensten en producten beschikbaar te maken 

voor mensen in de samenleving die dit hard nodig hebben en het vervolgens koppelen van deze 

ondersteuning aan passende hulpvragen vanuit de samenleving; en het uitdagen van 

hulpontvangers een goede daad door te geven aan iemand die zijn/haar hulp goed kan gebruiken.” 

Winstoogmerk 

De stichting heeft geen winstoogmerk. 

Bestemming liquidatiesaldo 

Een eventueel batig saldo na vereffening wordt door het bestuur bestemd voor één of meer 

algemeen nut beogende instelling(en) met een soortgelijke doelstelling. 

 

Missie 

"Samen bijdragen aan een mooiere wereld." 

ANDERS Eindhoven wil dit waarmaken door hele concrete verbindingen tot stand te brengen tussen 

lokale bedrijven en lokale noden. Kwetsbare mensen en situaties worden ondersteund door middel 

van de inzet van ondernemers die daar vanuit hun eigen passie en dienstverlening het verschil 

kunnen maken. 

"Geven maakt rijk" is onze slogan. Rijk aan de kant van de ontvanger die in zijn nood wordt 

ondersteund en rijk aan de kant van de ondernemer die wordt geholpen om heel concreet handen 

en voeten te geven aan zijn wens om een maatschappelijk betrokken ondernemer te zijn. Aan het 

eind van elke ondersteuning wordt ook de ontvanger weer gestimuleerd om zelf een goede daad 

door te geven aan iemand die zijn/haar hulp kan gebruiken. Op deze manier wordt er een goede 

daad doorgegeven en ontstaat er een beweging van geven. 

Klik op de afbeelding om een korte samenvatting te zien van de werkwijze in dit animatiefilmpje 

van 1 minuut.  
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Organisatie en structuur 

Relatie tot Stichting ANDERS Nederland 
Stichting ANDERS Eindhoven heeft een samenwerkingsovereenkomst met de landelijke Stichting 

ANDERS Nederland (https://stichtinganders.nl/). In 2019 is het landelijk kantoor van Stichting 

ANDERS Nederland ingericht en sindsdien kunnen nieuwe initiatiefnemers starten met een 

Stichting ANDERS lokaal. Er zijn heldere afspraken gemaakt met betrekking tot de verwachtingen 

en verantwoordelijkheden van beide partijen. Deze afspraken liggen vast in de 

samenwerkingsovereenkomst welke door beide stichtingen is ondertekend.  

De hoofddoelen van de Stichting ANDERS Nederland zijn gericht op de ondersteuning van de 

(nieuwe) lokale stichtingen en op het bewaken, verbeteren en uitbreiden van het concept van 

Stichting ANDERS. Het is niet mogelijk voor lokale stichtingen om dit zelfstandig aan te passen. 

Stichting ANDERS Nederland biedt verschillende soorten ondersteuning, zoals een digitale 

werkomgeving, salarisadministratie mbt salaris projectleider (zie hieronder), toolkits, trainingen en 

coaching, gebaseerd op de jarenlange ervaring van de landelijke organisatie. Voor deze 

ondersteuning draagt ANDERS Eindhoven een jaarlijkse bijdrage af aan ANDERS Nederland. 

Bestuur Stichting ANDERS Eindhoven 

Stichting ANDERS Eindhoven is officieel opgericht op 17 augustus 2020. Overeenkomstig de 

wettelijke regels zijn bij oprichting de drie vitale functies ingevuld; voorzitter, secretaris en 

penningmeester (https://www.stichtinganders.nl/eindhoven/het-team/) evenals een algemeen 

bestuurslid. De voorzitter vertegenwoordigt samen met de projectleider (zie hieronder) naar 

buiten toe de stichting, bijvoorbeeld tijdens netwerkbijeenkomsten en overleg met de gemeente 

Eindhoven. De penningmeester stelt, ook samen met de projectleider, de begroting op en bewaakt 

de realisatie. De secretaris legt vast wat besproken en afgesproken is en verzorgt de 

correspondentie vanuit het bestuur. Daarnaast is de secretaris degene die ook de agenda, notulen 

en actiepuntenlijst beheert en signaleert wat niet goed gaat. 

Projectleider Stichting ANDERS Eindhoven 

De projectleider is de enige betaalde medewerker en is per 1 september 2020 in dienst (1 fte) bij 

Stichting ANDERS Eindhoven. De projectleider legt verantwoording af aan en staat in nauw contact 

met het bestuur maar maakt er geen onderdeel van uit. De projectleider is belast met de dagelijkse 

leiding, coördinatie en uitvoering van de werkzaamheden. Tot de taken van de projectleider 

behoren o.a.: 

 bouwen en onderhouden van het ondernemersnetwerk; 

 coördineren van alle activiteiten die betrekking hebben op  hulpvragen, zoals de 

ondersteuning van de ondernemer bij de uitvoering van de oplossing;  

 werven en begeleiden van de onbetaalde medewerkers (vrijwilligers); 

 bouwen en onderhouden van de contacten met maatschappelijke organisaties;  

 fungeren als aanspreekpunt en het gezicht van ANDERS Eindhoven naar buiten toe;  

 bezoeken van netwerkbijeenkomsten en organiseren van de jaarlijkse 

partnerbijeenkomst. 

https://stichtinganders.nl/
https://www.stichtinganders.nl/eindhoven/het-team/
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Vrijwilligers en stagieres 

Stichting ANDERS Eindhoven kan niet zonder een vaste groep onbetaalde medewerkers 

(vrijwilligers), die in de rol van huisbezoeker, bedrijvenwerver, fotograaf of tekstschrijver – en 

onder de leiding van de projectleider – actief betrokken kunnen worden bij het uitvoeren van 

werkzaamheden. De verantwoordelijkheden van de vrijwilligers en de met hun gemaakte afspraken 

worden vastgelegd in vrijwilligerscontracten. Voor de vrijwilligers hanteren we een aanname- en 

evaluatie procedure, inclusief een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) plicht. Wanneer er voldoende 

ruimte is voor begeleiding zal er ook een plaats gecreëerd worden voor een stagiaire, bijvoorbeeld 

voor ondersteuning op kantoor, administratie, of social media.  

 

Werkzaamheden van de stichting. 

 Het actief benaderen van het lokale bedrijfsleven om partner te worden bij ANDERS 

Eindhoven. Daarmee worden de bedrijven betrokken en benaderbaar voor een lokale nood 

waarbij hun product/dienst/talent het verschil kan maken 

 Het informeren van, betrekken van en samenwerken met lokale maatschappelijke 

organisaties. Deze organisaties sturen ons de hulpvragen namens hun doelgroep. Vervolgens 

gaat ANDERS Eindhoven op zoek naar een bereidwillige ondernemer om op deze hulpvraag 

te reageren. 

 Beoordelen van hulpvragen. Elke hulpvraag wordt beoordeeld naar aanleiding van een aantal 

criteria die de hulpvrager zelf ook vooraf op de website kan inzien. Waar nodig zoeken we 

contact met de begeleider en in principe vindt er altijd een huisbezoek plaats door iemand 

namens ANDERS Eindhoven om de hulpvraag beter te begrijpen en te beoordelen. 

 Het begeleiden van de ondersteuning. Elke verbinding tussen een hulpvraag en een bedrijf 

resulteert in een project. Dit is het hart van het werk en de hoofdactiviteit van de stichting. 

Deze projecten worden stapvoetsstap voor stap  begeleid door ANDERS Eindhoven zodat er 

een succesvolle ondersteuning ontstaat én zodat zowel de gever als ontvanger enthousiast 

zijn over het proces en de uitkomst. Lees over hulpvraag verhalen 

 Aanmoedigen tot de Pay It Forward. Na elke ondersteuning wordt de ontvanger van hulp 

uitgedaagd om zelf een goede daad aan iemand anders door te geven. Het resultaat hiervan 

ontvangen we terug van de onvanger en documenteren we. 

 Presentaties geven en netwerken. ANDERS Eindhoven wordt regelmatig uitgenodigd op 

plekken waar de missie en het werk van waarde is. Spreekbeurten worden gehouden bij o.a. 

Rotary clubs, ondernemersverenigingen, maar ook op bij maatschappelijke organisaties. 

 Fondswerving. ANDERS Eindhoven werft financiële middelen om de kosten van het werk te 

dragen. Dit gebeurt voornamelijk door het uitdagen van de ondernemerswereld, maar ook 

door het aanschrijven van fondsen, het organiseren van fondsenwervende activiteiten en 

het vragen om giften. 

https://stichtinganders.nl/verhalen-lezen/
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 Aansturen van vrijwilligers.  De betrokken vrijwilligers worden door de projectleider begeleid 

en gecoacht in hun werkzaamheden. 

 Jaarlijkse partnerbijeenkomst. Eén keer per jaar worden alle partners van ANDERS Eindhoven 

uitgenodigd voor een bijeenkomst. Op deze avond doen we verslag van de resultaten en 

werkzaamheden en creëren en vernieuwen we hun betrokkenheid bij de stichting. 

 

In alle activiteiten die wij als stichting ondernemen staat ons uiteindelijke doel voorop: Kwetsbare 

mensen in de samenleving ondersteunen door de inzet van ons ondernemersnetwerk. Daarmee 

maken we mensenlevens en daarmee Nederland nóg een stukje mooier. 

 

Beleid 2020-2023 

Opbouw Stichting ANDERS Eindhoven 

In de eerste maanden van 2020 zijn met ondersteuning van de Stichting ANDERS Nederland 

voorbereidende stappen gezet. Op 17 september 2020 is ANDERS Eindhoven officieel opgericht en 

vanaf 1 september is de projectleider in dienst getreden. In de loop van de volgende drie jaren 

worden de activiteiten van ANDERS Eindhoven verder opgebouwd en uitgebreid – de stichting zal 

volledig operationeel worden. De interne bestuurs- en beheersprocessen zullen ontwikkeld en 

vastgelegd worden om een verantwoord en transparant functioneren van de stichting te 

waarborgen.  Tegelijkertijd zal het netwerk van partners verder ontwikkeld worden. De werving die 

initieel vanuit het eigen netwerk en dat van vrienden van Stichting ANDERS Eindhoven plaatsvond, 

zal uitgebreid worden met contacten in het netwerk van partners, bedrijfsnetwerken en contacten 

bij de gemeente Eindhoven. Er zal ook gewerkt worden aan de relaties met andere 

maatschappelijke organisaties (zoals Stichting Present, Eindhoven Bouwt, Vluchtelingen in de knel, 

WIJ Eindhoven) om duidelijk te maken welke aanvullende en dienende rol Stichting ANDERS 

Eindhoven in dit werkveld kan innemen. Er wordt ook gewerkt aan het vormen van een klein team 

van vrijwilligers. We streven om in het eerste jaar zo’n 75 hulpvragen en in  het tweede jaar zo’n 

150-200 hulpvragen te behandelen. 

Werving van gelden voor de opbouwfase 

Om ANDERS Eindhoven tot operationele en financiële onafhankelijkheid te brengen is een gezonde 

inkomstenstroom en voldoende financieel draagvlak vanuit zowel de publieke als de private sector 

nodig. Het hierna opgenomen dekkingsplan maakt duidelijk welke inkomsten in de loop van de 

eerste drie jaren worden ingezet om de doelen van ANDERS Eindhoven te realiseren. 

Bij de opstelling is er rekening mee gehouden dat de initiatie en opbouwfase andere financiële 

voorzieningen vereisen dan de operationele fase. Er zijn meerdere subsidieaanvragen uitgezet bij 

fondsen, waaronder bij het Oranje Fonds, gemeentelijke subsidie en fondsen die specifiek de 

initiatiefase van stichtingen ondersteunen. Doelstelling is om z.s.m. financieel onafhankelijk te zijn 

door de ondersteuning van partners (ondernemers) gestaag uit te breiden en te behouden voor de 

langere termijn. 
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Tabel 1. Inkomstenstromen ANDERS Eindhoven 2020-2023 

ANDERS Eindhoven Jaar 1 
(k€) 

Jaar 1 (%) Jaar 2 
(k€) 

Jaar 2 (%) Jaar 3 
(k€) 

Jaar 3(%) Tot (k€)  

Partnerbijdrage 19,25 27% 28,55 42% 41,50 65% 89,30 

Oranje Fonds 15,00 21% 10,00 15% 5,00 8% 30,00 

Fondsen (overig) 20,00 29% 25,00 36% 15,00 23% 60,00 

Lokale subsidie 16,00 23% 5,00 7% 2,50 4% 23,50 

Totaal 70,25 100% 68,55 100% 64,00 100% 202,80 

 

Partnerbijdrage 

De gelden van de stichting worden in eerste instantie geworven binnen de kring van eigen 

betrokken ondernemers (partners) van ANDERS Eindhoven. Door middel van een bijdrage steunen 

ze het werk en maken ze het mogelijk. De standaard uitdaging bij een partnerschap is momenteel 

één euro per dag; de zogenoemde Europartners. Draagkrachtige ondernemers worden uitgedaagd 

om Pluspartner te worden (€ 1000/jr). Van de standaard contributies mogen bedrijven naar boven 

of naar beneden afwijken. Geld mag nooit een breekpunt zijn voor het wel of niet aangaan van een 

partnerschap.  

ANDERS Eindhoven streeft in de loop van het eerste jaar naar het totaal van 50 partners en 1 plus 

partner, naar 70 Europartners en 3 Pluspartners in jaar 2 en naar 100 Europartners en 5 

Pluspartners in jaar 3. Van de 27% aandeel van partnerbijdrage in de totale inkomsten in jaar 1 

groeit het aandeel naar 65% in jaar 3 (zie Tabel 1 hierboven). 

Oranje Fonds en andere fondsen  

Om de financiële doelstellingen te realiseren worden, naast de partnerbijdragen ook fondsen  

(zoals Stichting DOEN, Philips de Jongh, KNR PIN, Coovels Smits Stichting etc.) aangeschreven voor 

een bijdrage. Het Oranje Fonds ondersteunt en dekt vanuit het Groeiprogramma de afdracht aan 

ANDERS Nederland gedurende de eerste 3 jaar. De aanvraag bij het Oranje Fonds voor subsidie 

voor het 1e jaar is toegekend. Voor het 2e en 3e jaar is een voorwaardelijke toezegging gedaan. 

Ook Gemeente Eindhoven heeft voor het eerste jaar een substantiële bijdrage toegekend. 

  

Lokale subsidie en giften 

Verder worden inkomsten door giften van particulieren aangevuld.  Daarvoor organiseert ANDERS 

Eindhoven fondsenwervende activiteiten zoals een jaarlijkse inspirerend seminar en onderzoeken 

we  mogelijkheden voor subsidies en giften.  

 

Beschikking over het vermogen van de stichting 

De stichting voert een deugdelijke administratie. De penningmeester draagt samen met de andere 

bestuursleden de verantwoordelijkheid over de financiële huishouding van de stichting. De 

penningmeester is niet in alle gevallen de uitvoerende persoon maar wel altijd de controleur en 
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toezichthouder. Op de maandelijkse bestuursvergaderingen wordt verslag gedaan van de huidige 

staat van de financiën en de daaraan verbonden doelstellingen. 

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) worden door de 

penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit de 

winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans en een staat van baten en lasten over het 

betreffende boekjaar. 

Vermogen van de stichting 

De bankrekening wordt beheerd door de penningmeester van de stichting. Er zijn geen uitkeringen 

met betrekking tot vrijwilligersinzet, behalve eventuele reiskosten of andere noodzakelijke kosten 

die worden gemaakt voor de uitvoering van de taak. De leden van het bestuur ontvangen geen 

vergoeding voor hun inzet. De stichting heeft een vaste projectleider in dienst,  die een salaris voor 

zijn werkzaamheden ontvangt.  

 

Beheer en financiën 

Kostenstructuur van de instelling 

De grootste kostenpost van de stichting betreft de salariskosten. Om de missie en de doelstellingen 

tot uiting te laten komen is een uitvoerend projectleider noodzakelijk. Deze is fulltime actief om de 

partners (bedrijven) te werven, de maatschappelijke organisaties te betrekken, de projecten in 

goede banen te leiden, de vrijwilligers te werven en aan te sturen, fondsen te werven, de 

organisatie te doen groeien, PR-activiteiten te ontwikkelen voor naamsbekendheid, beleid vorm te 

geven, en meer. 

Administratie 

De financiële administratie wordt deels bijgehouden door de projectleider en deels door de 

penningmeester. De projectleider houdt bijvoorbeeld de administratie bij die betrekking heeft op 

de uitvoering van projecten en (geheel of gedeeltelijk) de fondsenwerving en draagt deze tijdig 

over aan de penningmeester. Het bestuur inclusief de penningmeester is verantwoordelijk voor de 

juistheid en volledigheid van het jaarlijkse financieel verslag en daarmee voor de controle van de 

financiële administratie. 

 

Financiële meerjaren prognose 2020-2023 

Hieronder een inzicht in de financiële meerjaren prognose van Stichting ANDERS Eindhoven voor 

de jaren 2020-2023. De begroting voor de opbouwfase is gebaseerd op ervaringsgegevens van 

andere lokale stichtingen die een samenwerkingsovereenkomst hebben met Stichting ANDERS 

Nederland.  

 



Stichting ANDERS Eindhoven 9 Beleidsplan jaar 1 t/m 3 

Tabel 2. Begroting Stichting ANDERS Eindhoven 2020-2023 

ANDERS Eindhoven Jaar 1  (in euro’s) Jaar 2  (in euro’s) Jaar 3  (in euro’s) 

Salaris projectleider 41.655 41.655 42.152 

Reiskosten 1.800 1.800 1.800 

Stagevergoeding 600 1.200 1.200 

Vrijwilligerskosten (incl. bestuur) 510 510 550 

Accountantskosten 1.500 1.500 1.500 

Telefonie 480 480 500 

Laptop, printer, etc. 450 300 200 

Marketing en communicatie 735 735 765 

Kantoorkosten (o.a. bankkosten) 250 250 285 

Huur werkplek 3.000 6.000 6000 

Partnerbijeenkomsten 500 500 750 

Afdracht Stichting ANDERS Nederland 
* 

15.000 10.000 5.000 

Onvoorzien (5%) 3.324 3.247 3.035 

Totaal 69.804 68.177 63.737 

*) Ondersteund en gedekt door het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds ondersteunt en dekt 

vanuit het Groeiprogramma de afdracht aan ANDERS Nederland gedurende de eerste 3 jaar 

 

Toelichting begroting 

 Stagevergoeding: Een stagiaire kan zichzelf ontwikkelen in het werk van ANDERS 

Eindhoven en tegelijk nieuwe kennis inbrengen in het team – daarom willen we ook een 

passende compensatie bieden. Voor de eerste 6 maanden zien we geen mogelijkheden 

voor het aanstellen en begeleiden van een stagiaire. Om die reden is het bedrag voor jaar 

1 lager dan voor jaar 2 en 3.  

 Accountantskosten: dit bedrag is bestemd voor de kosten van de accountantsverklaring die 

door financiers wordt gevraagd voor verantwoording en bij nieuwe aanvragen. De kosten 

van de jaarrekening worden gedekt door de afdracht aan Stichting ANDERS Nederland. 

 Marketing en communicatie: deze post is bestemd voor producten en diensten die louter 

op de lokale situatie zijn gericht. Denk hierbij aan roll-up banners, flyers, afbeeldingen, 

visitekaartjes, posters en andere producten die niet zonder een lokaal passende inhoud en 

uitstraling kunnen. Wat betreft stichting-breed (uniform voor alle locale afdelingen van 

ANDERS Nederland) marketing en communicatie producten (zoals huisstijl, website, e-

mailaccounts, Mailchimp, enz), die worden vanuit de  stichting ANDERS Nederland 

aangeboden  en vallen onder de afdracht aan de landelijke stichting.  

 Huur werkplek: op dit moment wordt een gehuurde kantoorunit gedeeld met een 

ondernemer. Naar een passende ruimte voor het team op een meer geschikte locatie 

wordt gezocht.  
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 Afdracht Stichting ANDERS Nederland: Na jaar 3 is de lokale stichting naar verwachting 

gestabiliseerd en de afdracht aan de stichting ANDERS Nederland ook. Voor de afdracht zal 

ANDERS Eindhoven een aantal producten en diensten (webhosting, ICT & support, 

software (licenties), landelijke PR, huisstijl ontwikkeling, etc.) blijven afnemen via stichting 

ANDERS Nederland. De dekking daarvan zal na jaar 3 worden geboden door de 

ondernemers die bijdragen als Euro- of Pluspartners. 

 

 

Slotwoord: geldigheid beleidsplan 

Dit beleidsplan is opgemaakt in september 2020 en geldt voor de periode 2020-2023. Indien de 

omstandigheden daartoe aanleiding geven wordt het beleidsplan geactualiseerd. In ieder geval 

uiterlijk in 2023 zal door het bestuur een nieuw beleidsplan opgesteld worden voor de periode na 

2023. 


