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Colofon 
Dit document is een uitgaven van stichting Drive for Life en vastgesteld door het bestuur op 17 
mei 2021. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, 
fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van stichting Drive for Life. 
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1. Introductie 
 
Stichting Drive for Life heeft ten doel om onzichtbare jongeren (tot 23 jaar) te ondersteunen.  
 
Dit beleidsplan geeft u een leidraad van de bedrijfsvoering van de stichting. Het bestuur van de 
stichting zal volgens de leidraad van dit beleidsplan de besluitvorming voeren namens de 
stichting. 
 
De stichting komt in aanmerking voor het keurmerk Algemeen Nut Beogende Instellingen 
(ANBI). Dit beleidsplan is samengesteld volgens de richtlijnen en voorwaarden van de ANBI-
status. 
 
De ANBI-status geeft voor donateurs en sponsoren een fiscaal voordeel, zodat zij hun donaties 
kunnen aftrekken van de inkomsten- en of vennootschapsbelasting. De voorwaarden kunt u 
terugvinden op de website van de Belastingdienst. 
 

2. Stichting Drive for Life 
 
Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat ruim 1 op de 12 jongeren jeugdzorg ontvangt. Dit zijn 
meer dan 380.000 jongeren tot 23 jaar met jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. 
Deze jongeren kennen vaak geen zorgeloze jeugd en voelen zich soms onzichtbaar.  
 
Stichting Drive for Life gelooft in de kracht van deze jongeren en helpt deze jongeren. De droom 
van de stichting is om alle onzichtbare jongeren in Nederland een authentieke herinnering te 
laten beleven. Een zorgeloos moment in hun leven waar ze op verder kunnen bouwen en 
vertrouwen.  
 
Missie 
Vanuit deze droom volgt de missie van de stichting: 
 
“Drive for Life laat onzichtbare jongeren een authentieke herinnering maken voor de 
toekomst.” 
 
Kernwaarden 
De identiteit van de stichting bestaat uit een aantal kernwaarden: 

• Betrouwbaar  

• Betrokken 

• Creatief 

• Energiek 

• Open 
 

 
 
 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/43/380-duizend-jongeren-met-jeugdzorg-in-1e-halfjaar-2021
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3. Doel en werkzaamheden 
 
De statutaire doelstellingen van de stichting zijn: 

• De stichting heeft ten doel om onzichtbare jongeren (tot de leeftijd van drie en twintig jaar), 
die niet volledig kunnen participeren in de maatschappij, te ondersteunen en te helpen 
door hen een authentieke herinnering te laten beleven door ontspanning en recreatie te 
bieden, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alsook het bijeenbrengen van diensten, gelden en goederen 
ten behoeve van het voorgaande. 

• De stichting dient het algemeen belang. 

• De stichting beoogt een "algemeen nut beogende instelling (ANBI)" te zijn en beoogt 
derhalve niet het maken van winst. 

 
Visie 
Stichting Drive for Life wil over vijf jaar jaarlijks minimaal 1.000 onzichtbare jongeren een 
authentieke herinnering laten maken. Hieronder staat een prognose voor de komende jaren: 
 
Jaar Aantal jongeren 
2021 100 
2022 250 
2023 500 
2024 750 
2025 1.000 
 
Werkzaamheden 
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

• het organiseren en coördineren van unieke evenementen en het aanbieden van 
authentieke belevingen voor de vorengenoemde jongeren. 

• het werven van donateurs, sponsors en andere vermogensfondsen om inkomsten te 
genereren om het doel te bereiken en de financiële positie van de stichting te versterken. 
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  4. Financiën 
 
De stichting Drive for Life is een stichting met ANBI-status en dient daarmee het algemeen 
belang zonder winstoogmerk. Dit staat ook in artikel 2 van de statuten. De opbrengsten komen 
ten goede aan de statutaire doelstelling. 
 
Inkomsten 
De stichting Drive for Life streeft de aankomende jaren naar een stabiele inkomstenbron om 
haar doelstellingen te kunnen volbrengen. De inkomsten komen voort via diverse manieren 
binnen, namelijk via donateurs, acties derden, eigen acties, project sponsoring en 
vermogensfondsen. De aankomende jaren streeft de stichting om de inkomsten op een 
evenwichtige manier te verwerven met als doel minder afhankelijk te worden van spontane 
acties en giften. 
 
Uitgaven 
De uitgaven van de stichting Drive for Life vallen binnen de doelstelling van de stichting. De 
uitgaven bestaan bijvoorbeeld uit:  

• Administratiekosten 

• Kosten voor werkzaamheden voor de doelstellingen 

• Kosten voor personeel en huisvesting 

• Fondsenwerving 
 
De beheerkosten van de stichting staat in redelijke verhouding tot de bestedingen. 
 
Winst 
De stichting Drive for Life maakt geen winst met het geheel van werkzaamheden die de 
doelstelling van de stichting dient. De stichting maakt wél winst uit commerciële 
fondsenwervende activiteiten, maar deze winst komt ten goede komt aan de werkzaamheden 
en doelstelling van de stichting. 
 
Vermogen 
De stichting Drive for Life houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het 
doel en de werkzaamheden van de instelling. De stichting houdt wel een beperkt eigen 
vermogen achter de hand bij:  

• Vermogen dat als legaat (via een erfenis) of schenking is ontvangen 

• Vermogen dat voortkomt uit het doel van de stichting 

• Vermogen dat nodig is als middel om het doel van de stichting te realiseren 

• Vermogen dat nodig is om de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen 
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Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de stichting 
beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders hebben geen meerderheid in de 
zeggenschap over het vermogen van de stichting. 
 
Bestemming bij ontbinding 
Als de stichting Drive For Life stopt dan wordt conform artikel 13 van de statuten een eventueel 
batig saldo van de stichting besteed aan ANBI met een gelijksoortige doelstelling. 
 

5. Bestuur 
 
Het bestuur van de stichting Drive For Life bestaat uit een voorzitter, secretaris en 
penningmeester. Het bestuur is belast met het besturen en vertegenwoordigen van de 
stichting.     
 
Samenstelling 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 
Voorzitter E.J.T. van Haag 
Secretaris R.J. Eisema 
Penningmeester A. Rodenburg 
 
Beloning 
De bestuurders van stichting Drive For Life ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden. 
De leden van het bestuur ontvangen alleen onkosten en/of vacatiegelden voor het uitvoeren 
van hun functie. 
 
Integriteit 
De stichting en de beleids- en gezichtsbepalende personen die rechtstreeks bij Drive For Life 
betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen. 
 
Verantwoording 
Jaarlijks publiceert de stichting Drive For Life een jaarverslag met jaarrekening. Hierin legt het 
bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar. 
 
De stichting voert een administratie waaruit tenminste blijkt:  

• Welke bedragen per bestuurder zijn betaald aan onkostenvergoeding, vacatiegelden en 
overige betalingen; 

• Welke kosten de stichting heeft gemaakt; 

• Wat de aard en omvang zijn van de inkomsten en het vermogen van de stichting; en 

• Wat de uitgaven en bestedingen zijn van de stichting. 
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6. Transparantie 
 
De stichting vindt het belangrijk om transparant te zijn naar haar donateurs, sponsoren en 
belangstellenden. Het op te hoogte houden van haar achterban heeft de stichting hoog in het 
vaandel staan. 
 
De onderstaande activiteiten leveren een bijdragen aan de transparantie van de stichting: 

• Minimaal vier keer per jaar ontvangen donateurs informatie van de stichting; 

• Via de social media kanalen publiceert de stichting regelmatig de voortgang van haar 
werkzaamheden; 

• Op de website staan de statuten en het beleidsplan van de stichting; 

• Op aanvraag stelt de stichting haar jaarverslag met jaarrekening beschikbaar 

• Op de website publiceert de stichting haar privacyverklaring. 
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Over de Stichting Drive For Life 
  

Algemeen 
Stichting Drive For Life 
Dahliastraat 8 
8051 DM  HATTEM 
 
Contact 
www.driveforlife.nl 
info@driveforlife.nl 
 
Stichting 
KVK 82809593 
RSIN 862611738 
IBAN NL64 RABO 0375 4783 37 
 
Disclaimer 
Stichting Drive For Life, gevestigd te Hattem, ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer 82809593, hierna te noemen 'aanbieder' spant zich in om de informatie die zij 
aanbiedt in dit document nauwkeurig te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties. Aan 
informatie, aangeboden in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik 
van informatie vanuit dit document geschiedt geheel voor risico van de ontvanger, De 
aanbieder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade ontstaan door 
het gebruik van informatie aangeboden in dit document. 
 

Copyright 
Niets van dit document mag zonder schriftelijke toestemming van de aanbieder worden 
verveelvoudigd. De inhoud van dit document is alleen bestemd voor persoonlijk, niet-
commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van de aanbieder vereist. 
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden en programmatuur van dit 
document behoren toe aan de aanbieder. 
 
Update 
Dit document is na 17 mei 2021 op drie punten aangepast. Ten eerste de cijfers van het CBS,  
ten tweede de naam van penningmeester en tenslotte het IBAN bankrekeningnummer. Deze 
aanpassing is vastgesteld door het bestuur op 22 april 2022.  


