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BEZOLDIGING BESTUURDERS
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
1. BOBBIE FOUNDATION
De BOBBIE FOUNDATION is een initiatief van Stephanie van der Weerd en Lianne Tijmes (eigenaar
Indeseyen).
De stichting stelt zich ten doel om kinderen, uit gezinnen die in een financieel benarde posities
verkeren, een cadeautje te geven. De BOBBIE FOUNDATION geeft geen structurele hulp, maar een
steuntje in de rug.
De cadeautjes die de BOBBIE FOUNDATION geeft vallen in de categorieën/ projecten; verjaardag,
vakantie, beleving en school. Wij streven er naar om de geselecteerde kinderen minimaal 1 cadeautje
uit één van de categorieën te kunnen geven.
De BOBBIE FOUNDATION garandeert dat ten minste 100% van de donaties ten goede komt aan
de doelgroep. Een donatie bedraagt het vermelde donatiebedrag minus de transactiekosten voor
online-betalingen.
De overheadkosten van de stichting worden gedekt door Lianne Tijmes, eigenaar Indeseyen. De
transactiekosten bij online donaties dat worden voldaan door de betreffende donateur, de vermelde
donatiebedragen zijn daarom inclusief transactiekosten. Als er sprake is van productie- en/of verzendkosten, worden deze betaald door de donateur.
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De BOBBIE FOUNDATION motiveert mensen geld te doneren zodat zowel het aantal kinderen dat
cadeautjes krijgt, als de hoeveelheid cadeautjes, jaarlijks uitgebreid kan worden. Elke gift is welkom,
er is geen minimum doneerbedrag.
De beoogde kinderen kiest de BOBBIE FOUNDATION niet zelf maar werkt hierin samen met hulpverleners in Nederland. Zoals bijvoorbeeld Gemeentelijke instanties, lokale vestigingen van Stichting
Leergeld en de Voedselbank. De gezinnen van de kinderen die daar ingeschreven staan, zijn al
uitgebreid gescreend, dus dat hoeft geen tweede keer. Ook kan er contact gezocht worden met
lokale kerken en lokale scholen die de bij hun bekende kinderen - uit gezinnen in financieel benarde
posities - bij onze stichting onder de aandacht kunnen brengen.
De BOBBIE FOUNDATION zal bij de betreffende instanties aangeven voor hoeveel kinderen er op dat
moment cadeaus en/ of momenten beschikbaar zijn en welke. Dit is afhankelijk van de opgehaalde
donaties en lopende projecten.

2. MISSIE & VISIE
De BOBBIE FOUNDATION heeft als doel het werven van fondsen en het (financieel) ondersteunen
van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar uit, in financiële nood verkerende, gezinnen in
Nederland. Daarbij ligt in het begin de focus op de Gemeente Apeldoorn, de volle reikwijdte is Nederland.
Uit cijfers van het CBS die het orgaan in 2019 bekend maakte, blijkt dat in Nederland 5,7 procent van
de bevolking in armoede leeft. Voor de gemeente Apeldoorn is dat 4,7% van alle inwoners, wat neer
komt op 7.320 Apeldoorners, waarvan er 2.067 kind zijn.
Veel gezinnen moeten een beroep doen op de schuldsanering. De Voedselbank kan het aantal
aanvragen voor eten vaak niet aan en het aantal hulpaanvragen voor bijzondere bijstand neemt toe.
Kinderen die in armoede leven kunnen niet altijd onbezorgd opgroeien: financiële nood bezorgt het
hele gezin stress. Een sinterklaascadeautje, verjaardagsfeestje of een tas en spullen voor school kan
soms heel lastig zijn. Ook zit er een bezoekje aan bijvoorbeeld de bioscoop of een ander leuk uitje
soms echt niet in.
Deze kinderen wil de BOBBIE FOUNDATION tot steun zijn en hen jaarlijks wat onbezorgde momentjes
bezorgen, waarin ze kunnen genieten van bijvoorbeeld een leuk cadeau, mooie spulletjes voor school
of een moment van beleving.
De Foundation richt zich op deze kinderen omdat zij niet verantwoordelijk zijn voor de benarde
financiële situatie waarin zij leven, maar er wel onder lijden.
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3. DE HULP VAN DE BOBBIE FOUNDATION
De BOBBIE FOUNDATION verstrekt cadeautjes, bonnen of entreetickets die wij verdelen in 4
categorieën/ projecten. Het feitelijke cadeau wordt aangepast op het kind, aangezien kinderen van
verschillende leeftijden, verschillende behoeften en wensen hebben.
De Stichting probeert de kosten voor inkoop van de cadeautjes en momenten zo laag mogelijk te
houden zodat er met een donatie meer kinderen geholpen kunnen worden.
Voor de donateurs is er de mogelijkheid om een vrij bedrag naar keuze te doneren of te kiezen uit
de losse cadeaus of een combinatie daarvan om zo meer betrokkenheid te creëren en hun donatie
tastbaar te maken. Het kan goed voelen voor een donateur om bijvoorbeeld te kunnen zeggen; “ik
heb voor 3 kinderen schoolspullen kunnen kopen”.
CATEGORIE/ PROJECT

OMSCHRIJVING				DONATIEBEDRAG

VERJAARDAG			
				

Verjaardagscadeau 				
Verjaardag traktatie in de klas 		

€
€

20,00
20,00

VAKANTIE			Bijvoorbeeld keuze uit 			€ 15,00
				vakantiespelboek, spelletje,
				waterpistool, bal, etc.
BELEVING			
Uitje speelparadijs				
€
				Sinterklaascadeau: 				€
				Kerstcadeau: 					€
				Bioscoop uitje 2 pers.				€
				Uitje attractiepark				€

10,00
17,50
17,50
17,50
25,00

SCHOOL			Schoolspullen					€ 35,00
				Schooltas					€ 50,00
				Tweedehands fiets				€ 150,00
Deze bedragen zijn inclusief transactiekosten voor online betalingen. De hoogte daarvan is afhankelijk
van de betaalomgeving. De cadeaus en momenten binnen de categorieën hoeven niet beperkt te
worden tot de benoemde beschrijving hierboven en kunnen steeds uitgebreid worden. Zo kunnen
wij ook samenwerken met andere stichtingen gericht op kinderen waarvan het doel aansluit op
de doelen van de BOBBIE FOUNDATION. De categorieën worden op de website van de BOBBIE
FOUNDATION vermeld.
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4. DOELSTELLING
De doelstelling van de BOBBIE FOUNDATION is tweeledig. Wij willen met zoveel mogelijk donateurs
meer begrip creëren en mensen oproepen zich in te zetten voor kinderen in gezinnen in Nederland
die het financieel zwaar hebben. Daarnaast is ons doel om geselecteerde kinderen jaarlijks minimaal
1 cadeau te kunnen geven.
In 2020 is de concrete doelstelling om 500 kinderen te helpen met minimaal 1 cadeau of momentje.
Er wordt in 2020 naar gestreefd om ongeveer 10.000 euro aan donaties binnen te krijgen waarbij
geldt dat 100% ten behoeve van de doelgroep wordt besteed. Doelstelling op lange termijn is om
jaarlijks 1.000 kinderen minimaal 4 cadeaus of momentjes te kunnen geven.
5. HOE WERFT DE BOBBIE FOUNDATION GELD?
Donaties kunnen verlopen via:
De BOBBIE FOUNDATION website, waar een beveiligde donatie plaatsvindt. Donaties kunnen via
Ideal voltooid worden. De betalingen worden georganiseerd via het online betalingssysteem Mollie.
Na het doneren ontvangt de donateur een bevestigingsmail.
Een geldoverboeking op de bankrekening van BOBBIE FOUNDATION. Dat kan op verzoek van de
donateur ook middels een factuur of via een betaalverzoek via een smartphone.
Contante donaties die door het bestuur van de BOBBIE FOUNDATION op de bankrekening van de
stichting gestort worden.
Donaties door sponsorwerving middels bijvoorbeeld benefietevenementen die georganiseerd
worden om het bestaan van de stichting te promoten, het bewustzijn van de hulpvraag te
vergroten en donaties te genereren door bijvoorbeeld opbrengsten uit deelname aan het
evenement, veilingen en/ of loterijen.
Bijdragen van ‘Vrienden van Bobbie’, waarin de BOBBIE FOUNDATION aan het begin van het
boekjaar bedrijven en particulieren zal benaderen voor een bijdrage aan de stichting waarvan de
donateur zelf de hoogte van het bedrag bepaalt.
Aankoop items in de Bobbie shop, dit zijn kleine items, zoals bijvoorbeeld kaarten of tasjes. Het
aankoopbedrag bestaat uit een donatie en de productie, transactie- en verzendkosten die door de
koper betaald worden. De hoogte van de donatie wordt duidelijk vermeld op de website. De overige
kosten betreffen de productie- en verzendkosten, deze worden betaald door de koper. Voorbeeld:
Tasjes € 15,00. Daarvan wordt € 10,00 gedoneert aan de stichting. De donatie is € 10,00. Met de
overige € 5,00 dekt de koper de transactie-, productie en verzendkosten. Indien de overige kosten
te ruim berekent zijn, dan komen deze ten goede van de stichting en worden deze aan de kinderen
besteed.
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6. PROMOTIE
De BOBBIE FOUNDATION gebruikt o.a. social media om mensen aan te sporen om te doneren voor
specifieke projecten.
Daarnaast streven wij erna om ook jaarlijks een evenement of evenementen te (laten) organiseren
om zo aandacht te vragen voor de stichting en donaties te kunnen genereren. Dat kunnen zijn sport
gerelateerde evenementen, lunches, netwerkborrels, etc.
Vanuit Indeseyen wordt er gezorgd voor diverse promotiemateriaal zoals bijvoorbeeld posters, flyers,
rollbanners, visitekaartjes, donatiekaarten etc. welke kunnen worden uitgedeeld of neergezet en
-gelegd bij evenementen of relaties van Indeseyen, maar bijvoorbeeld ook bij sponsorende bedrijven.
De BOBBIE FOUNDATION zal ook proberen om de stichting, acties/ projecten en resultaten onder de
aandacht te brengen bij de (lokale) media.
7. BEHEER EN BESTEDING VAN VERMOGEN
De BOBBIE FOUNDATION beschikt over één bankrekening. Deze is geopend ten behoeve van alle
donaties. Dat geld wordt volledig uitgegeven ten behoeve van de kinderen in gezinnen met minimale
financiële middelen.
De overheadkosten van de BOBBIE FOUNDATION worden niet betaald van de donaties. Zo hebben
donateurs de garantie dat hun gift in zijn geheel gebruikt wordt voor de kinderen in gezinnen die
in financiele moeilijkheden verkeren. Overheadosten worden betaald door Lianne Tijmes, eigenaar
Indeseyen. Indien er sprake is van transactiekosten bij online donaties dat worden deze voldaan door
de betreffende donateur. BOBBIE FOUNDATION streeft er ook naar om kosten voor producten of
diensten zoveel mogelijk geheel of gedeeltelijk gesponsord te krijgen van leveranciers.
8. PERSONEEL
De BOBBIE FOUNDATION streeft ernaar om geen vast personeel in dienst te nemen. Iedereen die
werkzaamheden voor de stichting verricht doet dit op vrijwillige basis of factuurbasis en dient in dat
laatste geval een geldige VAR verklaring te overleggen. Indien er facturen voor werkzaamheden gestuurd worden, dan worden deze betaald door het het bedrijf van Lianne Tijmes: Indeseyen
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9. ADMINISTRATIE
De administratie wordt in eigen beheer gevoerd door de stichting. Wij maken gebruik van
https://secure.e-boekhouden.nl.
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