
Normen Erkenningsregeling - Categorie B

t. Mrsslr/uanrscHAppELtJKE wAARDE

l.7.Missie

1:1.1. De organisatie voert activiteiten uit die zijn gericht op het realiseren van de
statutair bepaalde doelstelling{en}.

L.1.2. De organisatie is een goededoelenorganisatie zoals beschreven in artikel l van het
Reglement "CBF-erkenning Goededoelenorganisaties versie 1 december 2017)" en
voldoet tevens aan de overige voorwaarden opgenomen in artikel 2 lid 1 sub d van
het betreffende Reglement.

1.L.3. Uit de statuten van de organisatie bliikt dat de financiële middelen die na

opheffing van de organisatie overblijven, worden besteed aan een Algemeen Nut
Beogende tnstelling (ANBU met een soortgelijke doelstelling.3

2, MTDDELËN

2. L. Fí na ncië le midde le n

2.1.3,. De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de
benodigde financiële middelen.

2.2. Fondsenwerving

2.2.1. De organisatie bepaalt en licht toe welke fondsenwervingsmethoden zij hanteert
en wat de gewenste verhouding is tussen de kosten van fondsenwerving en de
inkomsten uit fondsenwerving.

2.2.2. De verhouding tussen de kosten van en inkomsten uit fondsenwerving dient redelijk
en uitlegbaar te zijn.

2.2.3. De organisatie stelt gegevens uit donateursbestanden alleen met toestemming van

donateurs beschikbaar aan derden.

2.2.4. De organisatie maakt alleen gebruik van maatschappelijk geaccepteerde

fondse nwe rvingsmethoden.

2,2.5. De organisatie is zorgvuldig b'tj het inschakelen van derden voor werving van

financièle middelen.

2. 3. Vrijwi I li ge rs e n medewerkers

2.3.1. De organisatie gaat op een verantwoorde wijze met haar vrijwilligers en

medewerkers om en licht dit toe.

3 De liquidatiebepaling maakt sinds 20L2 deel uit van de ANBI eisen. Bestaande ANBI's worden echter niet
verplicht om hun statuten meteen aan te passen, maar mogen dit onder voorwaarden uitstellen tot de
eerstvolgende statutenwijziging. Deze overgangsregeling geldt nu ook in het kader van de Erkenningsregeling.
Zie voor de volledige overgangsregeling de website van de Belastingdienst;
https://www.belastingdienst.nt/wpslwcm/connectlbldcontentnUbelastingdienstlzakelijklbijzondere_regelinge
n/goede-doelen/algemeen_nut_beogende-instellingen/aan-welke_voorwaarden_moet_een_anb'lvoldoen/o
pheffing
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3. Acnvrrlreu/oR€ANlsATlE

3.7.Strltegie & beleid

3.1.1". De organisatie heeft een actueel beleidsplan en een begroting.

3.2. Beheer van de fínanciële middelen

3.2.3.. De organisatie bepaalt de omvang van de reserves en fondsen en licht die toe.

3.2.2. De organisatie houdt niet meer reserves en fondsen aan dan redelijkerwijs nodig ziin

voor het realiseren van de doelstelling.

3.i. Bestedingen

3.3.1. De organisatie bepaalt de gewenste verhouding tussen de bestedingen aan de

doelstelling, werving baten en beheer en administratie en licht de hoogte daarvan

toe.

3.3.2. De organisatie geeft inzicht in de wijze waarop zii streeft naar een zo groot

mogeliike besteding aan de hoofddoelstelling.

3.3.3. De organisatie geeft inzicht in de efficiëntie van de inzet van de middelen.

j.4. Beveiliging von informatie

3.4.1". De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot de beveiliging van

informatie.

4. DOELREATISATIE

4.L.!. De organisatie licht de beoogde verbetering die zij voor haar doeudoelgroep wil

behalen toe en legt dit vast in het (meeriarenlbeleid.

4.L.2. De organisatie licht toe welke programma's en/of projecten zij wil uitvoeren om de

gewenste verbetering te realiseren en legt dit vast in het {meeriaren)beleid.

4.1,.3. De organisatie licht toe op welke manier het behalen van resultaten en het realiseren

van de verbeteríng worden gemonitord en geëvalueerd'

4.1.4. De organisatie geeft inzicht in wat in het licht van het (meerjaren)beleid wel en niet

is bereikt en past zo nodig het beleid aan.
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5. GovERNANcE

S.T.Bestuurder

5.1.1. De bestuurder mag niet over het vermogen van de organisatie beschikken, alsof
het zijn eigen vermogen is.

5.1,.2. De bestuurder vermijdt elke vorm en schijn van helangenverstrengeling die de
uitoefening van zijn taak kan beïnvloeden.

5'1.3' Bij de bestuurder is de benodigde {!nhoudelijke en financiële) kennis aanwezig om de
organisatie aan te sturen en de doelstelíing(en) te bereiken.

5.2. Bezol d igi n gsbe le i d
5.2.1. De vergoeding voor een bestuurder (lid van het vrijwilligersbestuur) is beperkt tot

een vergoeding voor gemaakte onkosten en/of een niet-bovenmatige
vacatievergoeding. Er is in ieder geval sprake van bovenmatigheid als deze
vergoeding hoger is dan de vergoeding die is opgenomen in het Besluit
vergoedingen adviescolleges en commissies van 2l januari 2009 (staatsblad 2009,
nr. 50). De hoogte hiervan wordt schriftelijk vastgelegd.

6. VERANTWooRDTNG

6. 7. J a a rve rsl agg evi ng

6.1.1. Er zijn actuele jaarc$fers heschikbaar (minimaal een balans en een staat van baten
en lasten), die ziin gecontroleerd door een kascommissie of voorzien van minimaal
een samenstellingsverklaring van een accountant.

6,1.7. Het jaarverslag is ingericht overeenkomstig de Richtliin C2 Kleine fondsenwervende
organisaties {behalve als uit wet- of regelgeving blijkt dat een andere richtlijn
gevolgd moet worden).

6. 2. I nfo r m ati ev oorzi e n i n g

6.2.1,. De organisatie maakt via de eigen website de volgende informatie openbaal
a. de statuten

b. naam en functie van bestuurder en eventuele hoofd- en nevenfuncties;
c. het actuele beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde

financiële middelen;

d. de gehanteerde fondsenwervingsmethoden en de verhouding tussen kosten en
inkomsten eigen fondsenwerving (gewenst en gerealiseerd plus toelichtlng);

e. de verhouding tussen de bestedingen aan de doelstelling, werving baten en
beheer en administratie (geurenst en gerealiseerd plus toelichting);

f. de omvang van de reserves en fondsen (al dan niet in de jaarcijfers, met een
toelichting);

C. het actuele beleidsplan en begroting;

h. het jaarverslag (bestuursverslag + jaarrekening);

i. indien aanwezig, de kiachtenprocedure.

6.2.2. De organisatie maakt tevens de toelichtingen uit artikel 4 'Doelrealisatie'
openbaar.
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7. BETANGHEBBENDEN

7.1.. lnbreng en feedback
7.1.1. De organisatie betrekt belanghebbenden actief bij de vorming van het beleid en

staat open voor ideeën, opmerkingen en wensen van belanghebbenden en derden.

7.L.2. De organisatie houdt een overzicht bd van door belanghebbenden en derden

rechtstreeks bij de organisatie geuite kritiekpunten.
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