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1. Voorwoord
Dit document bevat het beleidsplan van de stichting Skepping voor de periode 2019 - 2021. Het
beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 april 2019 en wordt jaarlijks
aangepast indien nodig.
Stichting Skepping is opgericht op 3 april 2019. Het doel van de stichting is om projecten in
ontwikkelings- en ander landen te ontwikkelen en uit te voeren, gericht het op lokaal recyclen en
upcyclen van afval. Hiermee willen we helpen om het lokale afvalprobleem te verminderen en
tegelijkertijd duurzame, lokale werkgelegenheid creëren.
Het eerste project van de stichting, en tevens de focus van dit beleidsplan, is het Skepping-project
in Johannesburg, Zuid-Afrika. Dit project ontwikkelen we vanuit Amsterdam met een vast team
van vrijwilligers in samenwerking met vaste lokale partners.
Bij het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met de eisen met betrekking tot de
ANBI-status. Een ANBI-status heeft als voordeel dat giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn
en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen. Ten
tijde van het schrijven van dit beleidsplan is de ANBI-status echter nog niet aangevraagd; het
bestuur heeft de intentie om de aanvraag in het tweede kwartaal 2019 in te dienen.
Dit beleidsplan geeft inzicht in:
•
•
•
•

De organisatie van de stichting;
Het doel van de stichting en haar missie 2019-2021: het Skepping project in
Johannesburg;
De financiering, het beheer van het vermogen en het beloningsbeleid van de stichting;
De externe communicatie van de stichting.

Namens het bestuur van stichting Skepping,
Rutger van ‘t Klooster, voorzitter
Amsterdam, 30 april 2019
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2. Algemene gegevens
Stichting Skepping is op 3 april 2019 door Rutger van ’t Klooster, Melissa Drost en Pieter van
Stempvoort opgericht als goede doelen stichting zonder winstoogmerk.
Correspondentieadres: Stichting Skepping, Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam
E-mailadres: info@skepping.com
Website: www.skepping.com
Bankrekeningnummer: NL30TRIO0379619377
KvK-nummer: 74489062
Fiscaal nummer (RSIN): 859921414
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3. Organisatie
Bestuur

Het bestuur van stichting Skepping wordt ten tijde van het schrijven van dit beleidsplan gevormd
door de volgende personen:
•
•
•

Rutger van ’t Klooster, voorzitter;
Melissa Drost, secretaris;
Pieter van Stempvoort, penningmeester.

Bestuursbevoegdheid en -verantwoordelijkheid

De bevoegdheid van het bestuur is vastgelegd in de akte van oprichting en de statuten van de
stichting. Het bestuur komt tenminste twee keer per jaar bijeen en neemt uitsluitend besluiten
met meerderheid van stemmen, waarbij iedere bestuurder een gelijke stem heeft. Naar buiten
toe wordt de stichting vertegenwoordigd door tenminste twee bestuursleden.
Het bestuur is verantwoordelijk voor:
•
•
•

Het selecteren en begeleiden van de projecten van de stichting;
Het financieel beleid van de stichting, waaronder het beheer van het vermogen en het
vaststellen en goedkeuren van de financiële jaarstukken;
De financiële administratie van de stichting.

Team

De stichting heeft geen personeelsleden in dienst, maar maakt wel gebruik van vrijwilligers. De
stichting streeft naar de volgende teamsamenstelling:
•
•

Ambassadeurs - bekende Nederlanders die de stichting niet alleen een warm hart
toedragen, maar ook op diverse manieren actief betrokken zijn bij de projecten
Overige teamleden - een kleine groep enthousiaste mensen die op vrijwillige basis bezig
zijn met het vormgeven, coördineren en uitvoeren van de activiteiten van de stichting.

Voor de actuele samenstelling van het team verwijzen we naar de website van de stichting:
www.skepping.com.
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4. Doel & missie
Algemeen doel

In de oprichtingsakte van stichting Skepping staat het volgende doel: het ontwikkelen en
uitvoeren van projecten in ontwikkelings- en andere landen om ter plekke door het recyclen en
upcyclen van afval het afvalprobleem te verminderen en duurzame werkgelegenheid te creëren.
De akte gaat vervolgens in op hoe de stichting dit doel willen bereiken, namelijk door:
•
•
•

Kennis over het recyclen en upcyclen van afval over te dragen aan geselecteerde lokale
inwoners;
Het afval met behulp van deze inwoners en lokale partners ter plekke te collecteren en te
recyclen en upcyclen tot bruikbare producten;
Deze producten ter beschikking te stellen aan lokale doelen, dan wel te verkopen om de
daaruit voortvloeiende winst te besteden aan het betreffende project of aan nieuwe
projecten.

Een en ander is vertaald in de hierna beschreven concrete missie voor de jaren 2019 – 2021: het
Skepping project in Johannesburg.

Het Skepping project in Johannesburg

Veel grote steden op onze planeet hebben te maken met het probleem van plastic afval. Plastic
dat in onze omgeving terechtkomt, vormt een bedreiging voor de gezondheid van mens en dier en
vermindert de leefbaarheid van de stad. Het probleem van plastic afval is zo wijdverbreid dat we
vanzelfsprekend een keuze moesten maken voor een locatie. Die keuze viel uiteindelijk op de
grootste stad van Zuid-Afrika, Johannesburg.

Waarom we dit project opzetten

Net als andere grote steden heeft Johannesburg en het omliggende stedelijke gebied (meer dan
12 miljoen inwoners in totaal) een enorm probleem met plastic afval. Bovendien is de
werkloosheid in arme buurten hoog, met weinig perspectief voor mensen om hun situatie te
verbeteren. En veel kleuter- en basisscholen in deze buurten worstelen met verouderd of gebrek
aan meubilair en faciliteiten.
Om de situatie ter plekke goed te kunnen beoordelen reisde begin maart 2019 een teamdelegatie
naar Johannesburg om onze lokale partners te ontmoeten en afspraken te maken. Gedurende een
aantal dagen heeft het team interviews gehouden en een introductievideo gemaakt van de
problemen met plastic afval in Johannesburg en de manier waarop dit in het kader van het project
wordt aangepakt. Hiermee was ook het Skepping project geboren. Skepping is overigens Afrikaans
voor creatie of schepping en is daarmee een goede samenvatting van wat de stichting met het
project wil bereiken.

Aanpak van het project

In een tijdsbestek van twee jaar, zullen iedere zes maanden drie Nederlandse studenten van de
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) stagelopen in Johannesburg. Hiervoor heeft de
stichting de nodige afspraken gemaakt met de studentenbegeleiding van de HKU.
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De studenten worden in Johannesburg gekoppeld aan drie inwoners aan wie zij hun design- en
productievaardigheden zullen overdragen. Samen met deze inwoners en de ondersteuning van
onze lokale partners gaan zij ervoor zorgen dat plastic afval uit de straten van de stad wordt
omgezet tot bruikbare duurzame producten. Het opzetten van een duurzame, lokale productiefaciliteit voor het recyclen van plastic afval behoort ook tot het doel.
De producten die het team ontwerpt en produceert, worden gedoneerd aan geselecteerde
kleuter- en basisscholen in Johannesburg. Denk aan klaslokaalmeubilair zoals tafels en stoelen, en
etuis en rugzakken voor de leerlingen.
Eventueel resterende producten worden verkocht via het Abel & Tosh-platform voor duurzame
designproducten (www.abeltosh.com). Alle winsten uit deze verkopen vloeien terug naar het
project of worden ingezet voor andere projecten van de stichting.
Ter afronding van het project wordt een boek uitgebracht. Hierin is het gehele proces en de
bijdrage die het aan de leefomgeving en inwoners van Johannesburg heeft geleverd, in tekst en
beeld terug te lezen. De kaft van het boek wordt heel speciaal: deze wordt lokaal geproduceerd
door de studenten en betrokken inwoners…van plastic afval.

Projectpartners

Het Skepping project in Johannesburg wordt ondersteund door de volgende drie lokale
organisaties:
•

•

•

SAVE Volunteering – deze organisatie werd in 2006 opgericht door de in Kaapstad
geboren en getogen Carla Ferreira. Veel lokale gemeenschappen, kleuterscholen en
scholen zijn vanwege een gebrek aan financiering, middelen en vaardigheden niet in staat
om effectieve programma's te bieden. Met de hulp van vrijwilligers werden deze
tekortkomingen aangepakt en groeide SAVE langzaam uit tot een grote organisatie, die nu
hulp biedt aan verschillende gemeenschappen in 7 Afrikaanse landen;
Hero Holidays is een toerisme-organisatie voor vrijwilligers opgericht door Lorraine
Keenan, een trotse inwoner van Johannesburg die haar Ierse afkomst viert als voorzitter
van de Irish South Africa Association in Gauteng. Lorraine gelooft oprecht dat het hier, in
de 'gouden provincie' Gauteng in Zuid-Afrika is, waar vrijwilligers van Hero Holidays een
echte Afrikaanse ervaring opdoen, terwijl ze tegelijkertijd het leven verbeteren voor
kansarme gemeenschappen;
Curiocity is een netwerk van Afrikaanse designhostels, opgericht in 2013. Met meer dan
180 bedden verspreid over woningen in Johannesburg en Durban en met nog eens 250
bedden in Kaapstad die binnenkort geopend worden, groeit het bedrijf uit tot één van de
grootste vestigingen in zijn soort op het continent. De hostels hebben echter een
persoonlijk tintje en Curiocity wil elke reiziger - van wereldreiziger tot lokale bezoeker zich thuis laten voelen en de stad als een local ervaren.

Het Skepping project wordt tevens ondersteund door de Nederlandse ambassade in Pretoria,
Zuid-Afrika.
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5. Financiering, beheer van het vermogen en beloningsbeleid
Financiering
Stichting Skepping heeft geen winstoogmerk. De stichting wordt gefinancierd door donaties van
sympathisanten, bijdragen van belanghebbenden waarvoor de stichting werkzaam is, schenkingen
en erfenissen, opbrengsten uit de activiteiten van de stichting en alle andere baten, zoals
bijvoorbeeld opbrengsten uit de verkoop van producten.
Voor de eigenlijke inzameling van gelden maakt de stichting gebruik van:
•
•
•

Het Nederlandse crowdfunding platform doneeractie.nl;
De betaaldiensten van PayPal via een ten behoeve van de stichting geopend PayPal
account;
Rechtstreekse girale donaties op de bankrekening van de stichting.

Beheer van het vermogen
De stichting vermeldt het doel waarvoor het vermogen wordt aangehouden en een motivering
voor de omvang van het vermogen in haar financiële administratie. Krachtens de oprichtingsakte
en statuten van de stichting heeft geen van de bestuursleden doorslaggevende zeggenschap over
het vermogen van de stichting.
De stichting streeft ernaar om de beheerkosten van de stichting niet meer te laten bedragen dan
10 procent van de inkomsten.
De financiële administratie van de stichting is zodanig ingericht dat daaruit de aard en omvang
van de inkomsten, het vermogen, onkostenvergoedingen, kosten ten behoeve van de inzameling
van gelden en het beheer van de stichting en de kosten van de projecten duidelijk blijken.
In de oprichtingsakte van de stichting is opgenomen dat bij onverhoopte ontbinding van de
stichting het liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende
instelling (ANBI) met een soortgelijke doelstelling, of ten behoeve van een buitenlandse instelling
die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke
doelstelling heeft.

Beloningsbeleid
Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De
vergoeding vindt uitsluitend plaats op declaratiebasis onder overlegging van deugdelijke
bewijsstukken.
Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden, met name lokale uitvoerende werkzaamheden in
het kader van het verzamelen, recyclen en upcyclen van afval, kan in voorkomende gevallen een
marktconforme vergoeding worden toegekend volgens maatstaven die maatschappelijk
aanvaardbaar en verantwoord zijn en die passen bij de status als algemeen nut beogende
instelling.
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6. Externe communicatie
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website www.skepping.com,
waarop ten minste het volgende wordt gepubliceerd:
•
•
•

Beleidsplan: alle beleidsplannen van de stichting, waaronder het onderhavige document
Projectplan: een beschrijving van de lopende en te verwachten projecten
Financieel jaarverslag: van ieder afgelopen boekjaar de balans en staat van baten en
lasten van de stichting.

Gedurende de duur van de projecten worden voortgang en resultaten in tekst en beeld via de
volgende communicatiekanalen gedeeld:
•
•
•

Facebook: dit kanaal wordt gebruikt om korte nieuwsberichten, foto- en videomateriaal
en wetenswaardigheden over de stichting en haar projecten te publiceren
Instagram: dit kanaal wordt gebruikt om foto- en videomateriaal over de activiteiten en
projecten van de stichting te publiceren
Blog: dit onderdeel van de website www.skepping.com wordt gebruikt om
achtergrondverhalen over de activiteiten en projecten van de stichting te publiceren.
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