
Beleidsplan Stichting NABI 2017-2020 

 

De stichting NABI (hierna: NABI) heeft tot doel het ondersteunen van door de belastingdienst 

toegelaten instellingen die een algemeen nut beogen. Zij doet dit met de middelen die zij 

ontvangt van natuurlijke en rechtspersonen  

Het bestuur van NABI onderzoekt of de ontvangende organisaties voldoen aan de criteria 

van een protestants-christelijke grondslag, betrouwbaarheid, ANBI status, goed bestuur, 

duidelijke doelstellingen en of de behaalde resultaten in lijn zijn met de beleidsplannen. 

NABI ziet toe op de betrouwbaarheid van de ontvangende organisaties en in ieder geval op 

hun ANBI status. Indien een organisatie niet voldoet aan de criteria of daar gerede twijfels 

over bestaan wordt contact opgenomen en informatie ingewonnen. Blijven twijfels bestaan 

dan worden giften aan die organisaties beëindigd. 

Door middel van een persoonlijke benadering trachten bestuursleden anderen te 

interesseren deel te nemen aan de activiteiten van NABI. 

Met gevers die gebruik willen maken van de diensten van NABI wordt in een vertrouwelijke 

sfeer gesproken over hun wensen en ideeën t.a.v. de bestemming van de middelen van de 

stichting. Van tijd tot tijd worden deze wensen en ideeën geëvalueerd. 

NABI neemt de gever werk uit handen. Hij/zij kan er op vertrouwen dat zijn/haar gift een 

verantwoord doel bereikt, dat dit doel aan de ANBI status voldoet, dat betalingen worden 

gedaan, de administratie wordt gevoerd en achteraf rekening en verantwoording van de 

ontvangen en gedane giften plaatsvindt in de jaarrekening van NABI. 

NABI streeft er naar in 2017 tenminste € 20.000, - aan giften te verstrekken, in daarop 

volgende jaren oplopend tot € 40.000, - in 2020. 

Het bestuur ziet er op toe dat de uitvoeringskosten in 2017 ten hoogste € 1.000, - (5% van 

het giftenbedrag) zullen bedragen. Door eenmalige oprichtingskosten e.d. is dit meer dan 

normaal. In de jaren daarna ligt het streefgetal ten hoogste op 3% van de uitgaande giften. 

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van de stichting NABI, 

 

Bleiswijk, 9 december 2016 

 

 

 

 

 



Bestuurssamenstelling Stichting NABI 

Het bestuur van de stichting NABI bestaat per 1 januari 2017 uit: 

C.B. Dubois te Bleiswijk, voorzitter 

P. van Dijk te Hellevoetsluis, secretaris 

J.C. van Dijk te Bleiswijk, penningmeester 

J.W. Wijnholts te Bleiswijk, lid 

 

Beloningsbeleid van de Stichting NABI 

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting geen 

beloning. Wel zullen gemaakte kosten worden vergoed en kan het bestuur besluiten een 

zgn. vrijwilligersvergoeding toe te kennen aan personen die zich met de uitvoering van de 

besluiten van de stichting, de administratie en overige uitvoerende werkzaamheden bezig 

houden. Deze vergoedingen kunnen nimmer de bedragen overstijgen die door de 

belastingdienst worden aangemerkt als belastingvrije vergoedingen. Voor personen boven 

de 23 jaar zijn dit de volgende maxima (2016): € 4,50 per uur, € 150,-- per maand en € 

1.500,-- per jaar. 

 


