Amsterdam, 2 april 2019
Bestuur Stichting All Capital Charity

BELEIDSPLAN
Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting All Capital Charity (ACC) 2019-2021. Wij verwachten dat dit
beleidsplan een goede indruk geeft van onze visie en beleid alsmede de activiteiten die wij ontplooien om onze
doelstellingen te realiseren.

Inleiding
De stichting is opgericht in 2010 uit een initiatief van makers van improvisatietheater - zowel professionals als
amateurs – en sponsoren. Doelstelling hierbij was om het improvisatietheater in al haar facetten onder de
aandacht te brengen van een zo breed mogelijk publiek. In de afgelopen jaren heeft All Improv haar
doelstellingen uitgebreid, vooral nadat in 2013 de activiteiten van het Do ut Des cultuurfonds zijn toegevoegd.
In Mei 2018 is besloten om een naamswijziging door te voeren omdat de projecten breder zijn dan improvisatie
theater. De nieuwe naam is All Capital Charity (ACC). ACC richt zich tegenwoordig met name op jongeren,
cultuur, theater, sport en integratie en ondersteunt projecten die één of meer van deze kenmerken in zich
verenigt.
ACC staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) Amsterdam (34284888). Het ANBI nummer van de
stichting is 818560241, het vestigingsadres is Herengracht 520 te Amsterdam. RSIN 821823796.
ACC onderhoudt een direct contact tussen het bestuur en de doelgroepen van de instelling. De stichting werkt
met onbetaalde vrijwilligers en is een non-profit organisatie die elk jaar donaties aan door haar begunstigde
projecten verstrekt. Deze donaties bestaan uit de inkomsten van het afgelopen jaar eventueel aangevuld met
het batige saldo van voorgaande jaren. Van alle donaties legt het bestuur verantwoording af in het jaarverslag.
De stichting streeft geen winst na. Eenmaal per jaar wordt tijdens de jaarvergadering het jaarverslag
besproken.

Visie
Het is de visie van de stichting dat door financiële ondersteuning in een directe één op één relatie de beste
steun aan diverse projecten en groepen kan worden gegeven. Deze steun vindt op zodanige wijze plaats dat de
onafhankelijkheid van de instelling met betrekking tot het inhoudelijke programma niet in het geding komt.
Ook kan ACC door haar rechtstreekse contact met de door haar gesteunde projecten en instellingen, een
efficiënte controle uitoefenen op de besteding van de door haar ter beschikking gestelde gelden en donateurs
inzicht te geven in de uitgaven van hun geld.
De besteding van de gelden kan, in overleg met de begunstigde, zelf worden toegekend aan specifieke doelen
en activiteiten.
De stichting ondersteunt in principe eenmalige sponsoring, indien het om langdurige projecten gaat mag ieder
jaar een additioneel verzoek worden gedaan in het opvolgende jaar. Dit geeft het bestuur van de stichting de
mogelijkheid om het project tussentijds te evalueren.

Doelstelling
Het bestuur steunt projecten die het verschil maken. ACC steunt zowel nationale als internationale projecten
op het gebied van educatie, kunst en cultuur, sport.
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Hoe werkt het in de praktijk
Stichtingen, verenigingen maar ook personen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage.
Het bestuur van ACC beoordeelt de aanvragen. Om het toekenningsproces objectief te laten zijn, zijn criteria
vastgesteld waaraan het project moet voldoen. Daarnaast zijn er, in sommige gevallen, voorwaarden
verbonden aan de daadwerkelijke uitbetaling van de gelden.

Condities:



De applicatie dient duidelijke doelstellingen te hebben en een gedetailleerd plan (inclusief het aantal
mensen waar het voor bestemd is) en een budget.
Het dient een kleinschalig project te zijn waar de steun van ACC ook daadwerkelijk impact heeft.

Initiatieven met een winstoogmerk, een religieuze of politieke achtergrond worden niet gesteund. Applicaties
kunnen afgewezen worden zonder specifieke beredenering.

Beleid en bestedingen
Bestuur en organisatie
Het huidige bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Nancy Morees
Penningmeester: Allard Jakobs
Secretaris: Emilie van de Vrande
De taken van het bestuur zijn verdeeld in onderling overleg, waarbij in ieder geval het financiële beheer en
administratie worden uitgevoerd door de penningmeester. Het bestuur vergadert zo vaak de voorzitter (of
twee leden) het nodig acht(en). De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Indien de voorzitter niet
aanwezig is voorziet het bestuur in de leiding. Het bestuur ontvangt geen bezoldiging of onkostenvergoeding in
welke vorm dan ook.
Contactgegevens:
Stichting All Capital Charity
Herengracht 520
1017 CC Amsterdam
Bankrekening:
ABN AMRO: 59.34.92.196
Email: request@allcapitalcharity.org

Sponsoring
De begroting voor de periode 2019-2021 bedraagt EUR 20.000 per jaar maar kan variëren naar aanleiding van
binnengekomen verzoeken.

Financieel beheer
De inkomsten worden gedurende het jaar toegekend aan de projecten en groepen (en andere bestemmingen
waar zij aan zijn toebedeeld). Deze omvatten zowel structurele bijdragen als incidentele projecten. Betaling
aan gesponsorde projecten vind alleen plaats na goedkeuring door het bestuur.
Alle inkomsten uit de activiteiten van ACC zullen binnen een redelijke termijn worden besteed aan de
doelstelling van ACC.
Tijdens de bestuursvergadering aan het eind van het jaar vindt evaluatie plaats van alle activiteiten van ACC.
Zowel de voorbereiding als afronding van de jaarlijkse evaluatie worden uitgevoerd door de voorzitter en de
penningmeester van de stichting.
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