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Voorwoord 
 

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting SATIC. Hierin legt het bestuur van de stichting het actuele 

beleid vast. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van de stichting en in het bijzonder 

voor de (potentiële) donateurs.  

 

Amsterdam, Mei 2021 Stichting SATIC, Bestuur SATIC 

  



Strategie 
 

Kernprincipes van de instelling Statutaire doelstelling  

De doelstelling van de instelling is opgenomen in artikel 2.1 van de statuten en luidt als volgt: het 

behartigen van de belangen van kansarmen mensen in de wereld, door het bieden van onderdak, 

hulp, bijstand en al hetgeen daarmee verband houd of daartoe  bevordelijk kan zijn, alles in de 

ruimste zin des woords. 

Binnen de nationale en internationale maatschappij zien we steeds meer problemen de verschuiving 

van inkomensgrenzen wordt steeds groter. Door in te spelen in de maatschappij en nauw met 

mensen en organisaties in contact te staan weten we waar is nodig is. Stichting SATIC toetst haar 

projecten om slagingskans van een project hoger te hebben.  

 

Afwezigheid winstoogmerk  
De instelling heeft geen winstoogmerkDe instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. 

Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat 

komen aan haar doelstelling.  

 

Bestemming liquidatiesaldo  
Zoals blijkt uit artikel 11.3 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten 

behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die 

uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling 

heeft.  

 

  



Activiteiten  
De activiteiten van Stichting SATIC zijn primair gericht op het werven van financiën zodat we de 

belangen van kansarmen mensen in de wereld kunnen behartigen, door het bieden van onderdak, 

hulp, bijstand en al hetgeen daarmee verband houd of daartoe  bevordelijk kan zijn, alles in de 

ruimste zin des woords. 

De stichting werft gelden ten behove van de doelstelling door middel van de volgende 

wervingsactiviteiten: 

• Mond op mond 

• Social Media 

• Website 

• Collecte  

De gecollecteerd bedragen worden gebruikt voor projecten die lopend zijn. Bij specifieke donaties op 

het project vermelden donateurs bij bankoverschrijving voor welk project de donatie is. 

  



 

Beleidsplan  
 

Het vermogen van Stichting SATIC wordt verzameld op een zakelijke rekening. Met het vermogen 

mogen worden geen beleggingen gedaan. Iedere maand wordt er gekeken naar lopende projecten 

worden deze bekostigd. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben betrekking op uitgaves als: 

• Bankadministratie  

• Overboekingskosten 

• Inschrijving van Kamer van Koophandel  

• Websites 

• Overige declaratiekosten 

 

 

Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door 

de stichting worden ontvangen. Stichting SATIC is Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor 

donateurs betekent dit dat giften aan Stichting SATIC aftrekbaar zijn van de inkomsten- of 

vennootschapsbelasting. Vermogen van de instelling De instelling houdt niet meer vermogen aan dan 

redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de 

doelstelling van de instelling. Beloningsbeleid Het bestuur werkt geheel op vrijwillige basis en de 

leden van het bestuur ontvangen dan ook géén beloning of onkosten vergoedingen voor hun 

werkzaamheden.  

 

 


