
 
Beleidsplan Stichting Goede Doelen ’s-Hertogenbosch 

 

De Stichting Goede Doelen ’s-Hertogenbosch heeft als doel het doneren aan lokale goede 

doelen te stimuleren door het uitbrengen van een lokale goededoelengids, het online 

brengen van een website en het doorlopend onder de aandacht brengen van de lokale 

goede doelen en de mogelijkheden tot financiële steun. 

Jaarlijks wordt in Nederland ca € 6 miljard geschonken aan goede doelen. Maar voor het 

overgrote deel gaat dat naar de grote nationale of internationale fondsen. Slechts weinig 

gaat naar lokale goede doelen. Dat lijkt niet verrassend, maar wel als men bedenkt dat 

lokale organisaties veel sympathie en steun ontvangen in de vorm van vrijwilligerswerk. 

Stichting Goede Doelen ’s-Hertogenbosch wil hierin verandering teweeg brengen door de 

aandacht meer op de lokale goede doelen te vestigen. 

De goede doelen worden getoetst aan strenge criteria van betrouwbaarheid, 

doelmatigheid, lokale betrokkenheid, continuïteit en (sociale) duurzaamheid. De criteria 

waar organisaties op worden beoordeeld betreffen concreet: 

● actief in de volgende vier sectoren: 

   ▪ buurt en wijk; 

   ▪ kunst en cultuur; 

   ▪ milieu en natuur; 

   ▪ sociaal en maatschappelijk. 

● Minimaal 3 jaar bestaan en activiteiten ondernemen. 

● Het goede doel is gevestigd in gemeente ’s-Hertogenbosch. 

● Het goede doel heeft een openbare informatiebron (website). 

● Het goede doel wordt bestuurd door inwoners gemeente ’s-Hertogenbosch (bevoegd 

gezag). 

● Goed en verzorgd bestuur naar Utrechts model (samenstelling bestuur, transparantie, 

beheersing, verantwoording, [onder]scheiding toezicht / bestuur / leiding / uitvoering). 

● Lokale organisaties hebben voorrang op organisaties die lokaal en regionaal werken. 

● ANBI status strekt tot aanbeveling. 

● Verscheidenheid in reguliere inkomsten strekt tot aanbeveling (contributies, donaties, 

sponsoring, fondsen, subsidies, e.d.). 

● Fondsenwervende organisaties zoals ‘vrienden van …’ worden niet opgenomen. 

 

Na de opstartfase met publicatie van de gids en online gaan van de website vragen de 

volgende zaken de aandacht: 

• actualisering van de gids en onderhoud en actueel houden van de website,  

• screenen van nieuwe in aanmerking komende organisaties,  

• volgen van de ontwikkelingen bij de opgenomen doelen,  

• (laten) doen van onderzoek naar resultaten en effecten van de gids en  

• vasthouden / versterken van de publieke aandacht voor lokale goede doelen. 



Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Goede Doelen ’s-Hertogenbosch wordt gevormd door 

Jan de Rond, voorzitter 

Anne-Marie van Eeten, secretaris 

Ruurd Verdam, penningmeester 

Emiel Felix 

 

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. 

 

Boekjaar 

Het boekjaar loopt parallel met het kalenderjaar. 

Het eerste boekjaar is een verlengd boekjaar dat loopt t/m 31 december 2020 

 

Overige gegevens 

Website: https://s-hertogenbosch.lokalegoededoelengids.nl 

Contact: s-hertogenbosch@lokalegoededoelengids.nl 

     06 13 95 87 35 

Bank:     NL 24 RABO 0341 7946 43 

KvK nr:  74427067      Fiscaal nr:  859893510 
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