
Beleidsplan S,ch,ng Good Global Founda,on 

Voorwoord 

Voor u ligt het beleidsplan van S,ch,ng Good Global Founda,on. De s,ch,ng is opgericht op 16 
augustus 2019 in Amsterdam (statutaire zetel). De statuten van de s,ch,ng zijn opgesteld door 
een notaris en voor het aanvragen van een Algemeen Nut Beogende Instelling (hierna: ANBI) is 
een beleidsplan vereist.  

Bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen voor het aanvragen van een ANBI-status 
rekening gehouden. Een ANBI-status heeM als voordeel dat giMen afgetrokken kunnen worden 
van de belas,ng en dat de s,ch,ng wordt gevrijwaard van het betalen van belas,ng over giMen 
en schenkingen.  

Dit plan geeM inzicht in: 
• Missie, visie, ambi,e en doelstellingen van de s,ch,ng 
• Werkzaamheden van de s,ch,ng 
• Werven van inkomsten 
• Financiën  
• Beheer en besteding van vermogen 
• Het func,oneren van het bestuur 

Het bestuur van de s,ch,ng Good Global Founda,on, 

Marten Dresen 
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Algemene gegevens en bestuur 

Algemene gegevens 

Statutaire naam  : S,ch,ng Good Global Founda,on 
Organisa,etype  : S,ch,ng 
Opgericht   : 16-08-2019 

KvK nummer   : 75612917 
Bankrekening   : 
Fiscaal nummer   : 860340053 

(Post)Adres   : Bilderdijkkade 67H, 1053 VJ Amsterdam 
Telefoonnummer  : +316 21 32 35 18 
Website   : h`p://www.goodhotel.co/ 
Email    : judith.karels@good.community 

Werkgebied   : Interna,onaal 
Doelgroep   : jongeren en kwetsbare mensen in de samenleving 

Bestuur 

Naam    : Marten Dresen 
Geboortedatum + plaats : 15-10-1982, Gouda 
Titel    : voorzi`er 
Bevoegdheid   : gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

Naam:    : Engelbert Chris,aan Winkelman 
Geboortedatum + plaats : 8-11-1973, Leonberg (DU) 
Titel    : secretaris 
Bevoegdheid   : gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

Naam    : Judith Aren,ne Karels 
Geboortedatum + plaats : 3-7-1988, Alphen aan den Rijn 
Titel    : Penningmeester 
Bevoegdheid   : gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
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Missie, visie, ambi,e en doelstellingen van de s,ch,ng 

De S,ch,ng Good Global Founda,on heeM ten doel het wereldwijd ondersteunen en 
bevorderen van onderwijsprojecten en daaraan verwante sociale projecten gericht op de 
verbetering van kansen van kwetsbare doelgroepen in de samenleving, alsmede het verrichten 
van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

Werkzaamheden van de s,ch,ng 

De s,ch,ng Good Global Founda,on tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door 
a) het sponsoren en/of ondersteunen van s,ch,ngen en non-profit organisa,es die werken 

op het raakvlak van onderwijs, ondernemerschap, toerisme en sociale en economische 
ontwikkeling; 

b) door samen te werken met instellingen waarvan de ac,viteiten rechtstreeks of zijdelings 
verband houden met de doelstellingen van de s,ch,ng; 

c) het werven van fondsen; 
d) het beheer en aanwenden van het aanwezige vermogen.  

Werven van inkomsten 

Het vermogen van de s,ch,ng wordt gevormd door: 
a) te ontvangen vergoedingen voor haar werkzaamheden en van haar administra,e- en 

andere kosten; 
b) subsidies, dona,es en sponsoringen, waaronder van Good Hospitality Group* te 

verkrijgen middelen; 
c) hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten. 

* Good Hospitality Group, opgericht in 2012, is een profit for non-profit organisa,e met als doel 
het opze`en van een onajankelijk hotel merk, waar mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt opgeleid worden en de winst die voortvloeit uit de hotels, terugstroomt naar de 
S,ch,ng Good Global Founda,ons welke op haar beurt investeert in non-profit organisa,es 
wereldwijd die zich inze`en voor educa,e. 

Financiën 

Prognose 2020 (pre-Corona)     2020 

Verwachte inkomsten – Baten 
Subsidies, dona,es, sponsors     €50.000,-  

Resultaat       €50.000,- 

Verwachte uitgaven – Kosten 
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Algemene kosten      €500,- 
Beheer kosten       €1500,- 

Beheer en besteding van vermogen 

Het bestuur van de s,ch,ng bestaat uit ten minste 3 personen, ,jdens de oprich,ng zijn dit: 
• Marten Dresen in de func,e van voorzi`er 
• Engelbert Chris,aan Winkelman in de func,e van secretaris 
• Judith Aren,ne Karels in de func,e van penningmeester 

Het vermogen van de s,ch,ng zal op de bankrekening blijven staan van de s,ch,ng. De kosten 
van de s,ch,ng zullen naar verwach,ng bestaan uit kantoorkosten (drukwerk, postzegels e.d.), 
bankkosten en kosten voor het vermogensbeheer.  

De bestuurders en beleidsbepalers ontvangen geen vergoeding van de s,ch,ng.  

De s,ch,ng kiest zelf haar goede doelen en wordt in den beginsel niet aangeschreven voor 
aanvragen van dona,es. 
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