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Beleidsplan Stichting BAENT 2019 

 

Voorwoord 

 

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting BAENT (BAENT).   

 

Ons streven is een actieve bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding en het bevorderen van 

duurzame ontwikkelingen in derdewereldlanden. BAENT is opgericht op 23 juli 2019 te Ootmarsum 

(statutaire zetel).  

 

Dit beleidsplan is mede opgesteld voor het verkrijgen van de status Algemene Nut Beogende 

Instelling. Bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden. Een 

ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de 

belasting en de stichting gevrijwaard wordt van het betalen van belasting over giften en schenkingen. 

 

Dit plan geeft inzicht in: 

• Missie, visie, en doelstellingen van BAENT 

• Werkzaamheden en projecten 

• De manier waarop BAENT geld werft 

• Beheer en bestedingen van BAENT 

• Functioneren van het bestuur 

 

BAENT is recent opgericht. Dit beleidsplan is dan ook een eerste aanzet en zal nog verder worden 

uitgewerkt. Na de oprichting is het bestuur op dit moment druk doende de volgende zaken op korte 

termijn te regelen: 

• Verkrijgen ANBI status 

• Openen bankrekening 

• Website in de lucht 

 

Bij dit plan zijn de statuten en de inschrijving in de KvK gevoegd. 

 

 

Onze visie 

 

Plegt Bouwgroep BV is met zo’n 60 medewerkers vanuit Ootmarsum en Nunspeet actief in de bouw 

en projectontwikkeling. Met de oprichting van BAENT wil Plegt Bouwgroep invulling geven aan het 

maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen. Dat willen wij doen door een bijdrage te 

leveren aan de bestrijding van armoede op plekken in de wereld  waar de nood hoog is. Wij beseffen 

ons terdege dat de steun die BAENT  kan bieden maar een kleine bijdrage kan leveren aan de 

armoede in de wereld maar elke bijdrage is er één.  

 

Naam Stichting BAENT 

 

BAENT staat voor  “Bene Agere Et Nil Timere” is het geworden.  Goed doen en niets vrezen. Dat is 

wat we gaan doen met de Stichting! In het Engels klinkt het nog mooier: Do good and don’t fear. 

 

  



 

 
3 

Onze missie 

 

BAENT heeft tot doel: Het bieden van financiële steun aan de charitatieve projecten in Afrika die 

door de stichting zelf of door derden ter plaatse worden geïnitieerd en worden uitgevoerd. 

 

Algemene gegevens 

 

Statutaire naam  : Stichting BAENT 

Rechtsvorm   : Stichting 

Opgericht   : 23 juli 2019 

KvK nummer   : 75454726 

Banknummer (IBAN)  : NL12INGB0674301900 

Fiscaal nummer (RSIN)  : 8602.89.059 

Adres    : De Mors 161 7631 BB Ootmarsum 

Telefoon   : 0541-295000 

Website   : www.stichting-baent.nl 

E-mail    : info@stichting-baent.nl 

 

Bestuur 

 

Naam:    : Van Es, Jaap 

Geboortedatum en plaats : 04-08-1979, Enkhuizen 

Statutaire titel   : Voorzitter 

 

Naam:    : Roelofs, Astrid Aleida Maria 

Geboortedatum en plaats : 16-11-1967, Vriezenveen 

Statutaire titel   : Penningmeester 

 

Naam:    : Brink, Anita 

Geboortedatum en plaats : 21-9-1972, Doornspijk 

Statutaire titel   : Secretaris 

 

 

Welke doelen 

 

Om het ons op korte termijn niet te lastig te maken beperken we ons in eerste instantie tot onze 

financiële steun aan charitatieve  projecten die door derden ter plaatse worden geïnitieerd en 

uitgevoerd. Zou mooi zijn dat deze derden (persoon of organisatie) geworteld is/zijn in Twente of de 

Veluwe. Voor de lange termijn zou het fantastisch zijn dat we als Stichting ter plaatse zelf projecten 

kunnen initiëren en uitvoeren. Dit met onze medewerkers, onderaannemers, leveranciers, etc. 
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We vinden het van belang om een aantal randvoorwaarden aan onze steun te koppelen: 

• Steun moet 100% en direct ten goede komen aan het charitatieve project. 

• Geografische focus op Afrika (allerarmste landen c.q. regio’s) 

• Land of regio moet politiek stabiel zijn 

• Initiatiefnemer (persoon of organisatie) van het project afkomstig uit Twente of de Veluwe 

• Project monitoren door telefonisch contact en rapportage initiatiefnemer 

• Altijd oog houden voor ad hoc projecten waarbij (urgente) humanitaire hulp direct 

noodzakelijk is 

 

Bron van inkomsten 

 

• Budget van de jaarlijkse sponsoring en de  relatiegeschenken met de kerst van de afgelopen 

jaren komt vanaf heden ten goede aan BAENT. 

• Vanaf heden doneert Plegt Bouwgroep BV jaarlijks een deel van de winst aan BAENT 

• Meedoen met evenementen op het gebied van: 

o Wandelen 

o Hardlopen 

o Fietsen 

o Andere sportieve challenges 

Evenementen waarbij Stichting als goed doel wordt aangemerkt. Mogelijk zijn intern of 

extern ook zelf evenementen te organiseren 

• Vrijwillige bijdragen van bv.: 

o Opdrachtgevers 

o Onderaannemers/leveranciers 

o Overige bedrijven en instellingen 

o Natuurlijke personen als medewerkers, familie, vrienden en kennissen 

o Etc. 

 

Financiële  verantwoording 

 

Streven is uiteraard om zo veel mogelijk middelen beschikbaar te krijgen voor maximale 

ondersteuning. Om tot in lengte van jaren invulling te kunnen geven aan de missie is waarborging 

van continuïteit van de Stichting van groot belang. Daarom zal jaarlijks een begroting opgesteld 

worden en door middel van een jaarverslag financiële verantwoording worden afgelegd. Eén en 

ander conform de richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor fondswervende instellingen (RJ 650). 

 

 

Ootmarsum, januari 2020 

Het bestuur 


