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1. Inleiding 

De Bob Vlake Foundation is opgericht door drie personen met een groot hart voor de 

maatschappij en sociale initiatieven. De oprichters zijn al jaren betrokken bij goede doelen 

en andere maatschappelijke initiatieven. De Foundation heeft als doel om de lopende en 

nieuwe initiatieven op een meer gestructureerde wijze te ondersteunen. Een stichting is 

een passende structuur om dit doel te realiseren en anderen te betrekken bij en te 

enthousiasmeren voor maatschappelijke projecten. Ook zorgt het voor een gekaderde 

vorm voor de financiële inbreng en latere nalatenschap van Bob Vlake. Met de Bob Vlake 

Foundation richten wij een duurzaam stichtingsmodel op dat nog vele jaren impactvolle 

projecten kan ondersteunen.  

 

We geloven dat mensen met idealen en een innovatieve maatschappelijke instelling de 

toekomst hebben. De Foundation ondersteunt maatschappelijke projecten van mensen, 

goede doelen en mogelijk andere instellingen om zo een meer sociaal  betrokken 

samenleving te creëren. 

Wij proberen dit te doen door projecten die op een innovatieve manier bijdragen aan de 

maatschappij te ondersteunen. Dit doen wij op de pijlers; gezondheid, scholing, sport en 

sociaal ondernemen. De Bob Vlake Foundation draagt bij met financiële middelen en is 

voornemens om ambassadeurs te werven die ook hun tijd en expertise beschikbaar stellen 

voor de projecten.  

De Foundation streeft naar een gelijkwaardige en collectieve samenleving waar verbinding 

is tussen verschillende groepen en onderdelen van de samenleving. Iedereen wordt 

aangespoord om bij te dragen aan een gezonde en leefbare toekomst. Samen werken aan 

een gemeenschappelijk belang. De Foundation heeft geen winstoogmerk en zal dan ook 

niets uitkeren behalve voor projecten zoals beschreven in de statuten, het functioneren 

van de stichting, en het onderhoud van het stichtingshuis.  

Sinds het moment van oprichting houdt de stichting zich bezig met het zoeken naar en 

ondersteunen van projecten binnen de pijlers. De stichting had bij oprichting al twee 

projecten die het voor drie jaar ondersteunt. Nieuwe projectaanvragen worden door het 

bestuur beoordeeld.  



   

 

 

Gegevens Stichting 

Naam:   Stichting Bob Vlake Foundation 

Adres:   Keizersgracht 166 

Postcode:  1015 CZ, Amsterdam 

KvK:   78739543 

RSIN:   861513824 

Contactpersoon: Koen Hobelman 

Emailadres:  kchobelman@gmail.com 

Waarom een ANBI? 

De stichting heeft als doel om binnen de vier pijlers projecten en programma’s financieel te 

ondersteunen. Naast de financiële inbreng van de oprichter Bob Vlake, zal de stichting 

open staan voor donaties of schenkingen. Voor donateurs is het belastingtechnisch gezien 

aantrekkelijker om een ANBI-stichting te steunen. De Foundation gaat zorgvuldig om met 

de donaties en voldoet aan de 90% eis die geldt voor ANBI’s.   

Doelen en uitgangspunten van de stichting 

1. Het ondersteunen van vernieuwende, innovatieve en/of sociale projecten  

2. Projecten ondersteunen die de verbinding tussen mensen versterken 

3. Jongeren motiveren zich voor de samenleving in te zetten 

4. Toepassen van nieuwe sociale ideeën uit wetenschap en techniek bevorderen  

5. Talenten van jongeren in achterstandssituaties tot ontplooiing laten komen. 

 

 

  



   

 

 

2. Beleid en strategie 

2.1 Doel 

Het hoofddoel van de stichting Bob Vlake Foundation is om maatschappelijke projecten ten 

behoeve van een betere, meer gelijkwaardige en collectieve samenleving te ondersteunen. 

Op het gebied van gezondheid, educatie, talentontwikkeling, sociaal ondernemerschap en 

bevordering van sociale betrokkenheid door sport. 

In de praktijk zal de Foundation verschillende projecten ondersteunen die aan minstens 

een van de pilaren van de stichting voldoen. Wij zullen actief zijn in de verschillende 

sectoren om zo de beste of meest innovatieve projecten te kunnen vinden en daarna te 

ondersteunen.  

2.2 Financiële doelstellingen 
Voor de stichting is het doel om projecten in lijn met de doelstelling met tijd, kennis en 

financiële middelen te steunen. Het doel is om als Foundation geleidelijk in aantal en 

grootte van projecten te groeien. 

De Foundation is ontstaan vanuit een financiële inbreng van een van de oprichters, Bob 

Vlake. Later zal dit aangevuld worden door meer financiële middelen uit de nalatenschap 

en donaties. 

Op termijn zal het huidige huis van Bob Vlake gebruikt kunnen worden voor de stichting. 

Het huis zal ter ondersteuning zijn van de Foundation. Dit betekent dat het deels verhuurd 

kan worden om met de netto opbrengsten hiervan meer projecten te ondersteunen, deels 

gebruikt kan worden voor de bestuurders als kantoor en bijvoorbeeld voor de projecten 

die de Foundation ondersteunt. 

Het huis zal daarmee ook betekenis krijgen voor andere projecten die door verhuur of 

gebruik van het huis uitgevoerd kunnen worden. Ook kan het deels verhuren betekenen 

dat er inkomsten zullen zijn, die ingezet kunnen worden voor het behouden van het huis 

(stam vermogen in stand houden), de Foundation te runnen en de projecten van de 

Foundation extra te ondersteunen.  

In de eerste jaren zal een budget van 50-100 duizend euro beschikbaar zijn wat zou kunnen 

doorgroeien met de jaren, afhankelijk van het aantal donaties, nalatenschappen en 

opbrengsten uit verhuur. 



   

 

 

2.3 Doelgroep 
De stichting wil maatschappelijke projecten ondersteunen in de 4 pijlers in Nederland. De 

doelgroep voor ons zijn dan ook de goede doelen of maatschappelijke projecten in een van 

deze 4 sectoren: onderwijs, zorg, sport of sociaal ondernemer zijn. Binnen deze sectoren 

focussen wij ons op personen / organisaties die op een vernieuwende wijze naar 

maatschappelijke vraagstukken of issues kijken. 

Om de juiste personen / organisaties te kunnen selecteren, bouwt de stichting actief aan 

haar netwerk binnen deze sectoren. Ook kan er gezocht worden naar landelijke of 

regionale platforms die maatschappelijke initiatieven kunnen initiëren. Wij zouden via deze 

initiatieven nieuwe projecten kunnen ondersteunen zodat ze ook kunnen starten met hun 

idee of project.  

Onze doelgroep zal binnen de sector ideeën voor verbeteringen naar voren brengen. Dit 

zijn vaak de innovatieve of vernieuwende denkers. Ook specialisten met een breed netwerk 

kunnen voor ons een bron zijn om ideeën voor projecten te lanceren.  

 

Statutaire doelstelling van de stichting 

Doel 

Artikel 3 

3.1 De Stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn zoals bedoeld in 

artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen, of een daarvoor in de plaats komende 

bepaling en heeft ten doel: 

 a. het bevorderen en nastreven van het algemeen belang, en meer in het bijzonder 

het formaliseren, initiëren en bevorderen van maatschappelijke projecten ten behoeve van 

een betere en meer gelijkwaardige en collectieve samenleving voor volgende generaties, 

Onder meer op het gebied van gezondheid, educatie, talentontwikkeling en bevordering 

van sociale betrokkenheid door sport of anderszins; 

 b. het met financiële middelen, kennis en tijd ondersteunen van goede doelen en 

sociale ondernemers, waaronder start ups, in Nederland; 

 c. het verrichten van al hetgeen met het hiervoor onder a. bepaalde in de ruimste 

zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

3.2 De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. 



   

 

 

3.3 De stichting mag geen uitkeringen doen behoudens vergoedingen als bedoeld in de 

artikelen 5.8 en 10.8 aan haar oprichter of aan hen die deel uitmaken van haar organen. 

3.4 De statuten moeten te allen tijde zoveel mogelijk voldoen aan de voorwaarden die 

worden gesteld aan de kwalificatie als algemeen nut beogende instelling als bedoeld in 

artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen, of een daarvoor in de plaats komende 

bepaling. 

3.5 Op het Bestuur rust de verplichting in overeenstemming met de in het vorige lid 

bedoelde voorwaarden te handelen. 

Vermogen 

Artikel 4 

Het tot verwezenlijking van het doel van de Stichting bestemde vermogen wordt gevormd 

door: 

 (a) bijdragen, giften en schenkingen; 

 (b) subsidies; 

 (c) hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten, met dien verstande dat 

erfstellingen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard; 

 (d) op enigerlei andere wijze verworven middelen. 

 

Bestemming liquidatiesaldo 

15.5 Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt uitgekeerd aan een 

fiscaal erkende, algemeen nut beogende instelling met een soortgelijk doel of aan een 

buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en 

die een soortgelijke doelstelling heeft. 

Ingeval van omzetting, fusie of splitsing van de Stichting, moeten de statuten van de 

verkrijgende rechtspersoon zoals die na de omzetting, fusie respectievelijk splitsing zullen 

luiden, bepalen dat het vermogen van de Stichting dat de verkrijgende rechtspersoon als 

gevolg van de omzetting, fusie dan wel splitsing zal verkrijgen, alsmede de vruchten 

daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór 

de omzetting, fusie respectievelijk splitsing was voorgeschreven.  



   

 

 

3. Werkzaamheden 

3.1 Ondersteunen van projecten 
Een belangrijk deel van onze werkzaamheden zal het daadwerkelijk steunen van de 

projecten zijn. Hiervoor zullen wij contacten moeten onderhouden, moeten weten wat er 

speelt in de sectoren, soms bijdragen met kennis of een brainstorm en soms met geld. 

Deze financiële bijdragen zullen na voorstel van het bestuur ook goedgekeurd moeten 

worden door de Raad van Toezicht (zodra deze actief is), als deze groter zijn dan €20.000. 

3.2 Onderhouden netwerk  
Naast het steunen van projecten zullen wij in de vier sectoren ook een netwerk moeten 

opbouwen om op de hoogte te zijn van wat er speelt. Ook kunnen wij dan laten zien wat wij 

doen zodat mensen naar ons toe kunnen komen om bij te dragen of een projectaanvraag 

te doen. In potentie zouden dit nieuwe projecten voor ons kunnen zijn.  

Voor donaties zullen wij communicatie en promotie kanalen moeten opzetten die dicht bij 

de doelgroep van de vier sectoren zitten. Dit betekent dat wij via onze website en 

presentaties informeren over de huidige projecten, aangeven wanneer een donatie 

aangevraagd kan worden en wat wij graag willen doen binnen de 4 pijlers.  

3.3 Leiden van stichting  

De stichting is nog in de opstartfase maar straks zal er tijd gestoken moeten worden in het 

runnen van de stichting. Het bestuur zal beslissend zijn voor de richting, invulling thema’s 

en de financiële keuzes rondom het ondersteunen van projecten.  

Ondergeschikt aan het bestuur zal er ook een operationeel kernteam zijn. Zoals de naam 

zegt zal dit team zorgen voor alle dagelijkse en operationele taken. Dit team zal in het begin 

ook leden van het bestuur bevatten. Naast leden uit het bestuur zal dit team aangevuld 

worden met ambassadeurs rondom de 4 pijlers. Dit operationeel team zal de dagelijkse 

financiën beheren, contacten onderhouden en zorgen voor uitingen. 

Het huis van de oprichter Bob Vlake zal later ook onderdeel worden van de stichting. Dit 

betekent dat de stichting zorgt voor onderhoud en behoud van het huis. Het huis kan een 

kantoorruimte zijn voor het bestuur. Ook kan een deel verhuurd worden zodat er meer 

financiële ruimte ontstaat voor de stichting.  



   

 

 

3.4 Ambassadeurs selecteren 
Een minder groot maar belangrijk onderdeel voor de toekomst is het selecteren van 

ambassadeurs. Personen die betrokken zijn of willen zijn bij wat wij doen. Deze personen 

kunnen zorgen voor nieuwe projectaanvragen, kunnen vrijwillig helpen en kunnen met 

mond-tot-mondreclame zorgen voor donateurs of nieuwe ambassadeurs. Dit helpt om de 

stichting op de lange termijn tot een succes te maken.  

3.5 Criteria voor het selecteren van projecten/ goede doelen 
- De projecten moeten een algemeen nut dienen 

- De projecten moeten in een van de pijlers vallen 

- De projecten moeten vernieuwend of innovatief zijn 

- De projecten moeten als een van de doelstellingen hebben een meer 

gelijkwaardigere en collectievere samenleving 

- De projecten moeten niet afhankelijk zijn van 1 donatie 

 

4. Bestuur 

4.1 Samenstelling bestuur 
Voorzitter:  Bob Vlake 

Penningmeester:  Koen Christiaan Hobelman  

Secretaris:  Floris Christiaan van Luttervelt 

 

De stichting is opgericht met een duidelijk statutair maatschappelijk doel. Het bestuur dient 

er voor te zorgen dat dit zo goed als mogelijk uitgedragen wordt. Het bestuur zal daarom 

proberen projecten te vinden en te ondersteunen die het best bij de vier pijlers passen. Het 

bestuur zorgt voor de dagelijkse leiding van onder andere de interne en externe 

communicatie, het zoeken en begeleiden van de projecten en het besturen van de 

stichting. Dit zullen ze doen met en via hun netwerk en de ambassadeurs.   

Om te waarborgen dat de vergoedingen redelijk zijn en de donaties aan de te kiezen 

projecten ook passen bij de statuten is er een Raad van Toezicht (in oprichting). Zij dienen 



   

 

 

te zorgen dat de voorstellen en de richting van het bestuur past bij de opgestelde statuten. 

De Raad van Toezicht zal ook elk jaar de voorgestelde begroting en donaties aan de 

projecten binnen de vier pijlers goedkeuren, voor zover deze meer dan €20.000 bedragen. 

De Raad van Toezicht zal ook op de website staan wanneer deze aangetreden zijn.  

Leden uit het bestuur zullen, zoals later beschreven in het beloningsbeleid, geen beloning 

krijgen voor bestuurstaken anders dan onkostenvergoeding en vacatiegelden. Wel kan het 

zijn dat een lid uit het bestuur, in een andere rol, operationele taken uitvoert. Dit zal apart 

gezien worden en kan ook, redelijkerwijs, beloond worden.  

 

4.2 Beloningsbeleid 
Het bestuur van stichting Bob Vlake Foundation is onbezoldigd. Wel hebben de 

bestuursleden, zoals beschreven in de statuten, recht op de vergoeding van de door hen 

gemaakte kosten in uitoefening van hun functie.  

Bij de beginfase zal het bestuur vrijwillig werken aan de oprichting van de stichting. Dit 

betekent met volledig bestuur, een raad van toezicht, dat de rekening en verzekering 

geregeld zijn, de projecten bekend zijn en dat er een plan ligt voor de komende jaren. Een 

van de doelen hierbij is dat er donaties worden binnengehaald om de stichting een solide 

financiële basis te geven.  

Bij groei in projecten of zicht op voldoende donaties zal er een operationeel bestuur 

ingericht worden, mogelijk met leden van het bestuur. Dit operationeel bestuur zal dan de 

dagelijkse leiding krijgen en kan hiervoor een marktconform salaris voor terug krijgen. Bij 

groei van de stichting en het aantal donaties zal er meer ruimte zijn voor projecten, en zal 

er ook meer uur besteed moeten worden om de stichting te runnen. Dit moet in 

redelijkheid gebeuren ten opzichte van de grootte en aantal projecten en de inkomsten van 

de stichting.  

 

4.3 Beschikken eigen vermogen 
Het beheerd vermogen zal in de eerste jaren niet erg groot zijn. De oprichter zal elk jaar 

een financiële bijdrage doen afhankelijk van zijn budget. Samen met de daarnaast 

gekregen donaties of schenkingen zal de financiële situatie aan bod komen. De 



   

 

 

penningmeester zal zorgen dat dit goed gebeurd en zal bij vragen de financieel adviseur 

advies vragen.  

De projecten en dus ook de financiering dient eerst goedgekeurd te worden in een 

bestuursvergadering. Als het om grote projecten of langdurige samenwerkingen gaat dient 

dit ook in de begroting en jaarplannen beschreven te worden, en dus besproken in de 

vergadering met de Raad van Toezicht. Dit gaat om langer dan 2 jaar durende projecten of 

donaties groter dan €20.000. 

Na het eerste jaar zal het vermogen van de stichting door binnenkomende donaties iets 

groeien. Er zal in de eerste jaren hopelijk ruimte zijn voor een kleine reserve, maar het doel 

is natuurlijk om zoveel mogelijk projecten te ondersteunen.  

Mocht er meer financiële ruimte zijn dan zal er een afweging gemaakt worden door het 

bestuur op basis van de situatie van de stichting en de huidige projecten. Met als 

voornaamste doel dat de stichting minimaal 15 jaar moet blijven bestaan en dat we een 

ANBI status willen krijgen en behouden. Geen van de bestuursleden kan over het 

vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. Zoals eerder 

beschreven zal bij opheffing van de stichting het volledige vermogen overgedragen worden 

aan een ANBI met soortgelijke doelstellingen als de Bob Vlake Foundation.  

 

  



   

 

 

5. Financiële gegevens 

Wij zijn nog in oprichting en omdat de jaarrekening voor meer dan 2 jaar vooruit nu slecht 

in te schatten is hebben wij de jaarrekening gemaakt voor 2020 en 2021 samen. Dit geeft 

het meest realistische beeld voor de situatie zoals die nu is. Mochten er aanpassingen zijn 

of veranderingen dan zullen we die op de site en in het ANBI document aanpassen na het 

sluiten van het boekjaar. 

Inkomsten: 

Donaties Bob Vlake     €80.000 

Donaties overig      €10.000 

Totaal:        €90.000 

Uitgaven: 

Project IMC weekendschool 2020 en 2021  €40.000 

Project hart fibrillatie 2020 en 2021   €40.000 

Overige kosten       €10.000 

Totaal:       €90.000 

Specificaties komende projecten 

Er staan momenteel 2 langlopende projecten op stapel:  

1) Thema gezondheid: Boezemfibrilleren door het VU mc en Cardiologiecentra 
Nederland 

De Foundation zal financiële en inhoudelijke input geven aan het researchproject 

Cardiologie "boezemfibrilleren", een hartritme stoornis, die vooral veelvuldig bij ouderen 

voorkomt. Het project is een samenwerking van VU mc en Cardiologiecentra Nederland 

(CCN), duurt 3 jaar en gaat op korte termijn van start. Per jaar zal hier €20.000 aan 

toegekend worden.   

 

2) Thema Educatie en Talentontwikkeling: IMC weekendschool 



   

 

 

Jongeren van alle schoolniveaus en sociale achtergronden gemotiveerd hun plek in de 

samenleving laten innemen, daaraan werkt IMC Weekendschool. De Foundation gaat deze 

doelstelling ondersteunen in twee projecten: het adopteren van een klas van 20 leerlingen 

gedurende 3 jaar en het ondersteunen van het vak Techniek bij de vestiging IMC 

Weekendschool in Amsterdam Noord ten behoeve van beroepen met werkperspectief, 

waarin maken en repareren centraal staat. Per jaar zal hier €15.000-€25.000 aan 

toegekend worden.  

 


	Inhoudsopgave
	1. Inleiding en gegevens
	1. Inleiding
	Gegevens Stichting
	Waarom een ANBI?
	De stichting heeft als doel om binnen de vier pijlers projecten en programma’s financieel te ondersteunen. Naast de financiële inbreng van de oprichter Bob Vlake, zal de stichting open staan voor donaties of schenkingen. Voor donateurs is het belastin...
	Doelen en uitgangspunten van de stichting
	2. Beleid en strategie
	2.1 Doel
	2.2 Financiële doelstellingen
	2.3 Doelgroep

	3. Werkzaamheden
	3.1 Ondersteunen van projecten
	3.2 Onderhouden netwerk
	3.3 Leiden van stichting
	De stichting is nog in de opstartfase maar straks zal er tijd gestoken moeten worden in het runnen van de stichting. Het bestuur zal beslissend zijn voor de richting, invulling thema’s en de financiële keuzes rondom het ondersteunen van projecten.
	Ondergeschikt aan het bestuur zal er ook een operationeel kernteam zijn. Zoals de naam zegt zal dit team zorgen voor alle dagelijkse en operationele taken. Dit team zal in het begin ook leden van het bestuur bevatten. Naast leden uit het bestuur zal d...
	Het huis van de oprichter Bob Vlake zal later ook onderdeel worden van de stichting. Dit betekent dat de stichting zorgt voor onderhoud en behoud van het huis. Het huis kan een kantoorruimte zijn voor het bestuur. Ook kan een deel verhuurd worden zoda...
	3.4 Ambassadeurs selecteren

	4. Bestuur
	4.1 Samenstelling bestuur
	4.2 Beloningsbeleid
	4.3 Beschikken eigen vermogen

	5. Financiële gegevens
	Specificaties komende projecten

