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lokaal met landelijke dekking
iedere persoon die wil bijdragen aan een gezonde leefomgeving door te
vergroenen

2. Missie, visie en ambitie van de Stichting We green the world
2.1
Missie
WGTW deelt de zorgen over de huidige milieuproblemen, zoals onder andere de opwarming van
de aarde en de alsmaar verder afnemende biodiversiteit. Vandaar onze onze ambitie activiteiten te
ontplooien die bijdragen aan het oplossen van deze milieuproblemen. Door groenere
en
gezondere leefomgevingen te creëren in samenwerking met vrijwilligers, bedrijven en organisaties.
2.
Visie
Bewust zijn van de noodzaak tot vergroening speelt een sleutelrol in het aanzetten van mensen
onze missie te delen en helpen dit te realiseren. Om dit te bereiken richt de Stichting We green the
world zich op donateurs, sponsoren en vrijwilligers.
2.
Ambitie
Stichting We green the world heeft de volgende doelen:
• Het vergroenen van de samenleving
• biodiversiteit bevorderen
• educatieve activiteiten over vergroening ontplooien
• Werving van gelden ten gunste voor het realiseren van vergroeningsprojecten;
3. Wijze van werving van gelden
Stichting We green the world ontvangt haar inkomsten door sponsoring, donaties, giften, legaten,
lantropie, subsidies, bijdrage van activiteiten, fondsenwerving. Deze worden hoofdzakelijk
gegeven door hoofdzakelijk particulieren, organisaties en bedrijven.
Onderstaand noemen wij kort welke soorten bijdragen er zijn.
• Sponsoring: een zakelijke overeenkomst, gericht op pro jt voor beide partijen, waarbij de ene
partij (de sponsor) een persoon, instelling of evenement nancieel en/of materieel ondersteunt en
waarbij de andere partij (de gesponsorde) een nauw omschreven evenwaardige tegenprestatie
biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van diens doelstellingen. Het gaat om: een zakelijke
overeenkomst (sponsorcontract), prestatie en evenwaardige tegenprestatie, tweerichtingsverkeer.
• Donateurschap: eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel!
• Giften: eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel
• Subsidies: nanci le bijdrage van de overheid vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in stand
houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden.
• Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende middelen.
• Legaten (aanvaardbaar alleen na boedelbeschrijving nalatenschap)
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Algemene gegevens
• Statutaire naam:
Stichting We green the world
• Organisatietype:
stichting
• Opgericht:
8 oktober 2021

4. Beheer en besteding van het vermogen
4.
Bestuur
Stichting We green the world heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het
vermogen.
Het bestuur bestaat uit de persoon - J.H.E.M. Vrencken, woonachtig te Herten. Op korte termijn
zal het bestuur worden uitgebreid met 2 extra personen in de functie van secretaris en
penningmeester.
4.
Activiteiten bestuur
Vergaderen
Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan
worden notulen opgemaakt.
Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
1. Het opzetten en begeleiden van projecten;
2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.
4.
Financi n
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond nancieel beleid. De taken die hierbij horen zijn
onder meer:
1. Jaarlijks een begroting opstellen;
2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
3. Beheren van de gelden;
4. Besteden van de gelden en het cre ren van voorzieningen.
4.
Vergoeding bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.
4.
Besteding van het vermogen
Stichting We green the world is verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie moet
blijken:
• Welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald,
welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt
ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de
instelling is.
• De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van
de Stichting.
• Aan het einde van ieder boekjaar (dat loopt van 1 januari van een jaar tot met 31 december van
het jaar daaraanvolgend) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden
de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans,
een staat van baten en lasten over het betre ende boekjaar opgesteld. Het bestuur beoordeelt en
controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de
penningmeester.
5.
Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van de Stichting We green the world.
1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te
compenseren.
2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere
stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen
stichting.
3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde bu er
aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd
om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.
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Aanvraag ANBI status Stichting We green the world
Het verzoek om de stichting We green the world een ANBI-status toe te wijzen is in behandeling
bij de belastingdienst. Dat houdt in dat de stichting We green o cieel geregistreerd wil staan als
een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info hierover kunt u lezen op:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/
bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/
belastingregels_algemeen_nut_beogende_instellingen
Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op het
gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten-en vennootschapsbelasting)
van kracht. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen
gebruikmaken van de scale voordelen. Die erkenning is ook belangrijk voor de mensen die de
Stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek
krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. Een
overzicht van instellingen die als ANBI erkend zijn, vindt u op de website van de Belastingdienst.
Als Stichting We green the world door de Belastingdienst aangewezen wordt als een Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI), kan gebruik gemaakt worden van de scale voordelen, zoals:
• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen die de
instelling gebruikt voor het algemeen belang.
• Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen
schenkbelasting te betalen.
• Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
• Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan
een ANBI.
• Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten-of
vennootschapsbelasting.
• Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de
ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
• Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek.
Om aangewezen te worden als ANBI moet de stichting voldoen aan alle volgende voorwaarden:
• De Stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
• De Stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
• De Stichting en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de
integriteitseisen.
• De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de
instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden
vermogen.
• De Stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van
de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
• De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
• De Stichting heeft een actueel beleidsplan.
• De Stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
• Geld dat overblijft na ophe ng van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een
soortgelijk doel.
• De Stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen.
• De Stichting publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.
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