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1. INLEIDING 
 
In 2016 is de Harrie Arendsen Foundation opgericht uit initiatief van de Volvo Harrie Arendsen Groep. Vanuit Volvo 
Harrie Arendsen werd al jarenlang aandacht geschonken aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zo werden 
er verschillende duurzame regionale projecten of stichtingen gesteund. Dit werd al jarenlang met grote 
betrokkenheid gedaan, waardoor er vanuit Harrie Arendsen Foundation het streven ontstond om meer lading te 
geven aan duurzaamheid.  
 
Om de ondersteuning van  duurzame projecten en maatschappelijke ontwikkeling kracht bij te zetten, is besloten om 
een geheel zelfstandige stichting op te richten. Met deze stichting wordt beoogd om nog meer nadruk te leggen op 
duurzame initiatieven in de regio. We zien het als onze verantwoordelijkheid om er samen een mooiere wereld van te 
maken. Om dat te doen vinden we dat je dichtbij moet starten; iedereen kan een verschil maken.  
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2. DOELSTELLING EN WERKGEBIED 
 
De Harrie Arendsen Foundation vindt dat je om verder te gaan, dichtbij moet beginnen. Dat is dan ook precies waar 
de stichting zich op focust: het stimuleren van duurzame inzet in de nabije omgeving. Dit wordt gedaan door middel 
van het creëren, stimuleren, ondersteunen en verbinden van duurzame initiatieven in de regio.  
 
Daarnaast wil de Harrie Arendsen Foundation ook anderen inspireren en motiveren om de wereld een stukje mooier 
te maken. De foundation heeft een voorbeeldfunctie en daarom hopen we anderen te motiveren om het talent in de 
medemens te zien. 
 
Doelgroepomschrijving 
De foundation neemt aanvragen in behandeling die voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 
Het betreft een aanvraag voor: 

- Diensten of goederen 
- De regio Liemers, Achterhoek of Twente 

 
De aanvraag is bestemd voor: 

- Personen (zowel individuen als groepen) die extra zorg en/of aandacht nodig hebben en die een extra 
steuntje in de rug kunnen gebruiken; eenzame of kwetsbare mensen, ernstig of chronisch zieken, mensen 
met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking evenals hun familieleden 

- Het welzijn van dieren en de natuur. 
  
 
Beschrijving van het werkgebied 
De werkgebieden waarop de Harrie Arendsen Foundation  zich richt, kunnen worden afgebakend door de 
kernwoorden creëren, stimuleren, ondersteunen en verbinden.  
 
Creëren   
Het creëren van kansen voor (hulpbehoevende) mensen en het laten uitkomen van hun dromen.  Zo kunnen we 
mensen en dieren die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben, een beetje meer kleur in hun leven geven!  

 
Stimuleren 
Het stimuleren van het unieke talent van het individu, door mensen en kinderen te motiveren om het beste uit 
henzelf te halen.  
  
Ondersteunen 
Het ondersteunen van duurzame projecten en goede doelen middels goederen of ingehuurde diensten die aansluiten 
bij de waarden van de Harrie Arendsen Foundation.  
 
Verbinden  
Het verbinden van duurzame initiatieven aan hulpbehoevende mensen, zodat zij elkaar kunnen helpen en versterken. 
Daarnaast hechten wij veel waarde aan de verbinding tussen mens en de natuur. 
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3. STRATEGIE EN REALISATIE  
 
Strategie en realisatie van het doel 
Er worden verschillende maatregelen genomen om de eerder beschreven doelstelling van de Harrie Arendsen 
Foundation te bewerkstelligen. De stichting zal haar doel verwezenlijken door: 

- Het ondersteunen van projecten zoals deze zijn omschreven bij de doelstelling.  
De ondersteuning die de Harrie Arendsen Foundation biedt aan projecten,  kan ondersteuning in de vorm 
van goederen of ingehuurde diensten zijn, maar ook ondersteuning door bijvoorbeeld het delen van kennis 
en kunde. 

- De ondersteuning van fondsen, instellingen, en organisaties met een soortgelijke doelstelling als de Harrie 
Arendsen Foundation. De stichting kan ondersteuning bieden aan andere organisaties die zich ook inzetten 
voor het belang van hulpbehoevende mensen en kinderen.  

- Het realiseren van initiële donaties 
 

Projecten  
De afgelopen jaren zijn vele projecten ondersteund. Een dwarsdoorsnede hiervan staat gepresenteerd op 
www.harriearendsenfoundation.nl . 
 
ANBI 
De stichting Harrie Arendsen Foundation heeft de ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. 
Hiermee moet de foundation aan een aantal strikte voorwaarden kunnen voldoen. Donateurs kunnen hun giften 
onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

             

  

 
 

 

 

 

  
 

http://www.harriearendsenfoundation.nl/
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4. ORGANISATIESTRUCTUUR  
 
Bestuur 
Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie leden en is voor de eerste maal benoemd in de akte van 
oprichting van de Stichting Harrie Arendsen Foundation. De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende leden: 

- Voorzitter: Judith Arendsen. De voorzitter leidt het bestuur.  
- Penningmeester: Angela Straatsma. De penningmeester houdt de financiële situatie van de stichting bij 

en beheert het vermogen.  
- Secretaris: Marleen Arentz. De secretaris schrijft de nodige verslagen en stukken voor de stichting en 

neemt administratieve taken op zich. 
- Organisatie: Peronne Lempsink. De dagelijkse organisatie en communicatie omtrent inkomende en af te 

handelen aanvragen vallen onder deze functie. 
- Marketing & Communicatie: Pim Kalfs. Alle taken betreffende publiciteit, PR, marketing, website en 

social medio vallen onder de verantwoordelijkheid van marketing & Communicatie. 
Lidmaatschap van het bestuur is op vrijwillige basis en de bestuursleden ontvangen geen structurele vergoeding of 
beloning voor hun werkzaamheden.  
 
 
Besluitvorming  
Ieder jaar wordt tenminste één keer een bestuursvergadering gehouden en indien de voorzitter het nodig acht, 
vaker. De voorzitter leidt de vergadering  en de secretaris werkt van iedere vergadering de notulen uit. Besluiten 
worden genomen door middel van stemmingen. Alle regelementen voor de bestuursbesluiten zijn vastgelegd in de 
bijgevoegde statuten.  
 
De projecten worden geselecteerd door de bestuursleden van de foundation. De aanvragen worden voornamelijk uit 
het zakelijke netwerk en de regio gehaald of deze komen binnen via een aanvraagformulier op de website van de 
foundation. We hechten waarde aan een eerlijke en onafhankelijke besluitvorming en daarom beoordeelt de Raad 
van Advies de mogelijke projecten. Zo wordt bepaald welke projecten de steun van de stichting het beste kunnen 
gebruiken, waarbij de werkzaamheden ook goed aansluiten bij de doelstellingen van de Harrie Arendsen Foundation. 
De wijze van besluitvorming wordt verder toegelicht in het volgende hoofdstuk.   
 

 
 
Raad van Advies  
De Harrie Arendsen Foundation kent een Raad van Advies die het bestuur van de stichting van advies zal voorzien.  
De Raad van Advies bestaat uit een bij voorkeur oneven aantal personen die affiniteit hebben met duurzaamheid 
en/of maatschappelijk betrokken zijn. De Raad van Advies heeft tot taak om jaarlijks vast te stellen of de projecten 
die door de stichting ondersteund zijn binnen de richtlijnen vallen. Tevens zal de Raad van Advies het bestuur van de 
stichting gevraagd en ongevraagd van advies voorzien en desgewenst aansluiten bij de bestuursvergaderingen. De 
Raad van Advies benoemt uit zijn midden een voorzitter en regelt onderling zelf de verdere verdeling van de 
werkzaamheden. Ten minste één keer per jaar wordt vergaderd en indien de voorzitter het nodig acht, vaker. 
Besluiten worden genomen door stemmingen waarbij ieder lid van de Raad van Advies één stem heeft. Bij geschillen 
omtrent stemmingen beslist de voorzitter.  
De actuele samenstelling van de Raad van Advies is te vinden op de website van de Harrie Arendsen Foundation.  
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5. FINANCIERING EN VERMOGENSBEHEER 
 
 
 
Verwacht jaarlijks budget 
De Harrie Arendsen Foundation is afhankelijk van giften en donaties. Een vaste inkomensbron voor de foundation 
komt vanuit een aantal vaste donateurs. Deze vaste donateurs worden als “ambassadeurs” op de website van de 
foundation getoond.  
Gebaseerd op de resultaten de afgelopen jaren, is een schatting gemaakt van  het budget van de foundation ligt 
tussen de Euro 20.000,- en Euro 30.000,- op jaarbasis. 
 
 
Bestedingsbeleid 
Gedurende de eerste 10 jaar vanaf de oprichting van de Harrie Arendsen Foundation wordt circa 90% van het 
budget van de stichting gebruikt voor het steunen van projecten. De resterende 10% wordt gereserveerd om 
vermogen op te bouwen t.b.v. het doen van ad hoc / onverwachte donaties.  
De Harrie Arendsen  Foundation wordt gerund door vrijwilligers die hier onbezoldigd voor werken. Dit geldt voor 
zowel  het bestuur als de Raad van Advies. De Harrie Arendsen Foundation heeft daarnaast geen personeel in dienst 
en maakt dus geen personeelskosten. Eventuele diverse kosten zoals marketingkosten worden grotendeels gedragen 
door de Harrie Arendsen Groep.  
 
Financiering duurzaamheidsprojecten 
Jaarlijks worden meerdere projecten gesteund. Het bestuur van de stichting zal per project oordelen welk bedrag (in 
de vorm van goederen of ingehuurde diensten) daarvoor beschikbaar wordt gesteld. Dit kan deels in overleg gaan, 
bijvoorbeeld wanneer een project een concreet bedrag nodig heeft voor de realisatie van een project. Een andere 
mogelijkheid is dat de Harrie Arendsen Foundation zelf een bedrag vaststelt dat wordt geschonken. Hierbij wordt 
gewaarborgd, dat de bedragen die de verschillende projecten ontvangen, redelijkerwijs zijn verdeeld.  
 
Vermogensbeheer 
De penningmeester van de Harrie Arendsen Foundation houdt zicht op de financiën van de stichting en beheert het 
vermogen. Vooralsnog zal dit vermogen volledig liquide beschikbaar staan op een bankrekening. Alle uitgaven, 

behoudens bankkosten, zulllen plaatsvinden met goedkeuring van het bestuur.  
De gelden die beschikbaar worden gesteld voor projecten, worden met zorg beheerd. De Raad van Advies beoordeelt 
het financiële jaaroverzicht. Deze financiële verantwoording wordt ter kennisgeving eveneens op de website van de 
foundation geplaatst. 

 


