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1. Introductie
De Stichting Kracht in NL is een stichting die maatschappelijke initiatieven, buurt- en
bewonersinitiatieven, wijkondernemingen en sociale ondernemingen versterkt door
middel van impact doneren en investeren op basis van de Sustainable Development
Goals (SDG’s). Onder impact doneren wordt verstaan dat op basis van de
gemaakte of de te maken sociale impact gedoneerd wordt. Die impact (waarde)
wordt uitgedrukt in de bijdrage aan de SDG’s. De Stichting Kracht NL streeft naar
een sociale en duurzame samenleving waarin maatschappelijke initiatieven goed
verankerd zijn.
Het beleidsplan 2022-2024 van de Stichting Kracht in NL beschrijft de visie en
doelstelling (hoofdstuk 2), de werkwijze (hoofdstuk 3) en het perspectief van de
stichting (hoofdstuk 4).

2. Doel en kernactiviteiten
Het doel van de Stichting Kracht in NL is het bevorderen van de maatschappelijke
waarde van sociale initiatieven, ondernemende gemeenschappen en sociale
ondernemingen die zich inzetten voor een vitale samenleving en economie en
oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van welzijn,
deeleconomie, sociale cohesie, leefbaarheid, duurzaamheid en arbeidsparticipatie
in de wijken in de meest ruime zin.
De Stichting Kracht in NL tracht haar doel te bereiken door:
v Het verstrekken van de benodigde financiële middelen voor het versterken en
professionaliseren van deze initiatieven
v Fondsenwerving
v Eigen initiatieven te ontplooien
Hierna worden de verschillende activiteiten toegelicht.
Verstrekken van benodigde financiële middelen
De stichting geeft financiële steun aan initiatieven die in lijn liggen met haar
doelstellingen. De stichting verstrekt financiële middelen op basis van aanvragen en
op basis van initiatief van het bestuur. De beoogde behandelingstermijn van de
aanvragen is twee weken. Aanvragen worden beoordeeld op basis van met
partners (donateurs) vastgestelde criteria door zowel het bestuur van de stichting als
één van de partners. Het bijdragen aan één of meerdere Sustainable Development
Goals is een belangrijk criterium.
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Fondsenwerving
Bedrijven, overheden, particulieren, (vermogens)fondsen die de doelstelling van de
Stichting Kracht in Nederland onderschrijven kunnen financieel bijdragen aan de
stichting. De potentiële donateurs onderschrijven het doel van de Stichting en
hebben ook de intentie om de sociale initiatieven en ondernemingen in Nederland
te versterken op basis van de impact die ze in Nederland maken. Telkens als er een
behoorlijke financiële impuls is geworven (vanaf € 30.000), zal er een MAEX Impuls
(zie organisatie en werkwijze) worden opgezet waar initiatieven aanvragen indienen
gedurende een heldere korte afgebakende periode. Het streven is jaarlijks tenminste
€ 1 miljoen te werven. Vanaf 2016 is reeds € 1,3 miljoen aan donaties ontvangen en
uitgegeven. Om meer en sneller te kunnen werven streeft Kracht in NL z.s.m. naar
een ANBI-status.

Eigen initiatieven ontplooien
Op initiatief van het bestuur kunnen activiteiten worden opgezet en uitgevoerd die
het algemene doel van de stichting ondersteunen. Hierbij valt te denken aan lobby
activiteiten t.b.v. maatschappelijk initiatieven en het organiseren van een jaarlijkse
“Award” voor initiatieven.

3. Organisatie en werkwijze
De Stichting Kracht in NL heeft geen personeel in dienst. De stichting kent een 3koppige Raad van Toezicht die toezicht houdt op de stichting en daarbij de
doelstelling scherp in het oog heeft. De Raad van Toezicht is onbezoldigd. De door
de Raad van Toezicht gemaakte onkosten kunnen bij de stichting worden
gedeclareerd.
De stichting kent daarnaast twee onbezoldigde bestuurders/directeuren, mw G.
Deekens en mw S. Oostwegel. Deze bestuurders/directeuren zijn belast met de
dagelijkse gang van zaken.
De stichting werkt voor de uitvoering nauw samen met MAEXchange bv (MAEX). Een
sociale onderneming zonder winstoogmerk.
Via MAEX Impulsen doen maatschappelijke initiatieven aanvragen voor een
donatie. Voor initiatieven is deze procedure gratis. MAEX declareert de
organisatiekosten bij voorkeur zoveel mogelijk rechtstreeks bij de deelnemende
donateur. Mocht een donateur dat niet kunnen/willen dan wordt het
donatiebedrag inclusief de organisatiekosten aan Kracht in NL gedoneerd en brengt
MAEX haar kosten in rekening bij Stichting Kracht in NL.
MAEX verricht werkzaamheden voor het technisch kunnen indienen van de
aanvraag, het werven, campagne opzetten, beoordelen en toekennen van de
aanvragen voor donaties en de evaluatie middels een financiële verantwoording en
inzicht in de bijdrage van die impuls aan de SDG’s.
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Ieder jaar wordt een indicatieve begroting opgesteld. De stichting werkt met
indicatieve begrotingen omdat aan het begin van het jaar niet goed te voorspellen
is wat de inkomsten uit donaties zullen zijn en hoeveel financiële steun zal worden
toegekend aan verschillende aanvragers. De gelden die aan Stichting Kracht in NL
jaarlijks worden toegekend zullen in principe ieder jaar ook worden uitgegeven.
Indien dat niet mogelijk is, worden de overgebleven gelden teruggestort aan de
donateur(s), of in overleg met de donateur(s) gereserveerd voor financiële steun in
het volgende jaar. Zo is er geen aanwas van vermogen. Jaarlijks legt de stichting
verantwoording af middels een jaarverslag waarin ook de door een onafhankelijk
accountant samengestelde jaarrekening is opgenomen.
Mocht er om wat voor reden dan ook vermogen in de stichting aanwezig zijn bij
opheffing van de stichting zal dit vermogen direct via een MAEX Impuls beschikbaar
worden gesteld aan maatschappelijke initiatieven.

4. Perspectief voor 2022-2024
De Stichting Kracht in NL streeft er de komende jaren naar om vanaf 2023 jaarlijks € 1
miljoen te doneren aan sociale initiatieven via de MAEX Impuls.
In 2022 is het streven om regionale impulsen in te richten samen met donateurs in de
provincies. Om zo de initiatieven per provincie te versterken. Daarnaast is het streven
om 2 landelijke impulsen te geven, een ter bestrijding van de armoede (SGD1) en
een ter bevordering van gezondheid en welzijn (SDG3).
In 2023 zal het aantal donaties stijgen naar € 1 miljoen. Het aantal donateurs per
provincie en ook landelijk zal toenemen.
Vanaf 2024 heeft de Stichting Kracht in NL een stabiel aantal ‘vaste’ donateurs
waarmee jaarlijks de maatschappelijke initiatieven in Nederland op een snelle en
efficiënte manier donaties ontvangen op basis van de maatschappelijke waarde
die ze leveren (impact doneren).
Iedere donatie zal gericht zijn op het handhaven of vergroten van de
maatschappelijke impact van het initiatief. Het blijkt dat met name het versterken
van de organisatiekracht van sociale initiatieven en ondernemingen moeilijk te
financieren is. De Stichting Kracht in NL gelooft in de kracht van initiatieven en daar
hoort ook de kracht van de organisatie bij.
Door de samenwerking met de MAEX, een sociale onderneming, wordt de waarde,
het rendement van de donaties voor de samenleving zichtbaar via de door MAEX
ontwikkelde Social Handprint. Het CBS is partner om de Social Handprint verder te
ontwikkelen.
Door de komende jaren op deze manier bij te dragen aan het versterken van
initiatieven draagt de stichting bij aan de transitie naar een sociale en duurzame

Kracht in NL - Burgemeester van Karnebeeklaan 10 – 2585BB Den Haag – www.krachtinnl.nl –
KVK 64720209 – NL36TRIO0788900196

4

samenleving waarin iedere bijdrage telt en van waarde is. Als vertaler en vertolker
van de netwerksamenleving versnelt Kracht in NL deze sociale innovatie.
Met alle partijen een nieuw veld creëren waarin de sector van initiatieven tot
wasdom komt en op waarde geschat wordt, is onze maatschappelijke opgave.
Onderstaand het perspectief voor de te verwachten bedragen aan fondsenwerving
in de komende drie jaar.

2022
€ 750.000

2023
€1.000.000,-

2024
€ 1.000.000,-
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