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Beleidsplan Stichting Vrienden van XR
Inleiding
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting Vrienden van XR het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is
vastgesteld door het bestuur op 29 juni 2020. Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig.
Missie
De doelstelling van Stichting Vrienden van XR is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt:
1. Het financieel en/of materieel ondersteunen van initiatieven die bewustwording omtrent klimaatverandering
en/of promotie van hieraan gerelateerde maatregelen nastreven;
2. Het verrichten van alle verdere verhandelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband
houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.
Conform artikel 2 van de statuten wordt dit doel verwezenlijkt door:
1. Het werven van donaties en fondsen;
2. Het aanbieden en/of ter beschikking stellen van materialen en/of goederen;
3. Het financieel ondersteunen van de organisatie van activiteiten of bijeenkomsten; en
4. Samen te werken met diverse organisaties en instellingen
5. Het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband
houden of naar het oordeel van het bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.
Met haar doelstelling beoogt Stichting Vrienden van XR het algemeen belang te dienen. Stichting Vrienden van XR
heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 van de statuten. De stichting streeft niet naar winst en laat de
opbrengsten ten goede komen aan haar doelstelling.
Organisatie
De stichting heeft momenteel een bestuur bestaande uit 3 personen:
Voorzitter
: Anne Maljaars
Secretaris
: Linda Moerland
Penningmeester
: Harry Willemse
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van de stichting. Zoals blijkt uit artikel 6 van de
statuten komt het bestuur minstens tweemaal per jaar in vergadering bijeen waarvan eenmaal vóór 1 juli ter vaststelling
van de balans en de staat van baten en lasten.
Voor hun werkzaamheden ontvangen de bestuurders geen vergoeding. Eventueel gemaakte onkosten ten behoeve van de
stichting kunnen worden vergoed.
De werkzaamheden voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting worden verricht door vrijwilligers.
De stichting heeft geen personeel in dienst.
Vrijwilligers kunnen een reiskostenvergoeding ontvangen voor activiteiten en bijeenkomsten waarbij hun aanwezigheid
van essentieel belang is. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat enkele vrijwilligers voor hun werkzaamheden een
vrijwilligersvergoeding ontvangen, die ten hoogste €170,- per maand en maximaal €1.700,- per jaar bedraagt conform
de Nederlandse regelgeving over het vergoeden van vrijwilligers.
In voorkomende gevallen kan specialistische kennis ingekocht worden.
Werving en beheer van gelden
De stichting werft gelden voor de doelstelling door de volgende wervingsactiviteiten:
1. Individuele donaties door directe ontvangsten van donateurs;
2. Individuele donaties via crowdfunding campagnes; en
3. Bijdragen van fondsen of bedrijven met een soortgelijke doelstelling als de stichting voor specifieke
activiteiten van de stichting.

Het vermogen wordt besteed conform de doelstellingen van Stichting Vrienden van XR.
1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om verplichtingen van de stichting na te
komen. Hiervoor houdt de stichting niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit.
2. De inkomsten van de stichting worden in de tweede plaats gebruikt om activiteiten, bijeenkomsten en andere
initiatieven die de doelstelling van de stichting bevorderen te ondersteunen.
3. De stichting houdt een gezonde buffer aan om eventuele tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen.
Eventuele overschotten worden gereserveerd via een bestemmingsreserve om nieuwe activiteiten,
bijeenkomsten en andere initiatieven die de doelstelling van de stichting bevorderen te ontplooien.
Op grond van artikel 7 van de statuten van Stichting Vrienden van XR heeft geen enkele (rechts)persoon
doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Daarom kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het
vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.
Zoals opgenomen in artikel 13 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo worden besteed aan een ANBI met een
soortgelijke doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut
beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
Te verrichten werkzaamheden
De stichting verricht onder andere de volgende werkzaamheden:
• Het financieel ondersteunen van de organisatie van lezingen door vrijwilligers over de huidige stand van zaken
van klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek;
• Het financieel ondersteunen van de organisatie van trainingen door vrijwilligers over effectief actievoeren en
demonstreren ten einde aandacht te vragen voor klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek;
• Het financieel ondersteunen van demonstraties en andere acties door vrijwilligers die op geweldloze wijze
aandacht vragen voor klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek.
De ondersteuning gebeurt door:
◦ het vergoeden, of indien noodzakelijk voorschieten of betalen, van materiaal-, promotie- en soortgelijke
kosten;
◦ het verstrekken van een vrijwilligersvergoeding die ten hoogste €170,- per maand en maximaal €1.700,per jaar bedraagt conform de Nederlandse regelgeving omtrent het vergoeden van vrijwilligers, in het
geval zij grote demonstraties of acties organiseren die een lange voorbereidingstijd vereisen.
• Het materieel ondersteunen van vrijwilligers die op geweldloze wijze aandacht vragen voor
klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek door het beschikbaar stellen van IT infrastructuur;
• Het financieel ondersteunen bij de huur een ruimtes bedoeld door gebruik van vrijwilligers die op geweldloze
wijze aandacht vragen voor klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek; en
• Het werven van donaties en fondsen voor de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden zoals uiteengezet in
de paragraaf werving en beheer van gelden.
Financiële ondersteuning
Financiële ondersteuning is in navolgende concrete gevallen wel, of niet, mogelijk.
Wel mogelijk
• Banners, flyers, posters, stikkers
• Huur van ruimte voor een of meer bijeenkomsten
• Huur (eventueel aankoop) van apparatuur voor acties
Uitsluitend in heel specifieke situaties
• Treinkosten
• Juridische ondersteuning
Niet mogelijk
• Drinken en eten, bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten/acties
• Boetes
• Schade aan persoonlijke eigendommen
• Schade aan eigendommen van anderen
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Policy plan of the Friends of XR Foundation
preface
In the policy plan below, the board of the Friends of XR Foundation determines the current policy. This policy plan was
adopted by the board on June 29 2020. The policy plan will be adjusted annually if necessary.
Mission
The objective of the Friends of XR Foundation is included in Article 2 of the Articles of Association and reads as
follows:
1. Financial and / or material support for initiatives that aim to raise awareness about climate change and / or promote
related measures;
2. Carrying out all further treatises that are related to or may be conducive to the aforementioned purpose in the
broadest sense.
In accordance with Article 2 of the Articles of Association, this objective is achieved by:
1. Raising donations and funds;
2. Offering and / or making available materials and / or goods;
3. Financial support for the organization of activities or meetings; and
4. Collaborate with various organizations and institutions
5. Doing or having performed any further actions, which are related to the above in the broadest sense or which, in the
opinion of the board, may be conducive, useful and / or desirable.
The Friends of XR Foundation aims to serve the general interest with its objective. Friends of XR Foundation has no
profit motive, as can be seen from article 2 of the articles of association. The foundation does not strive for profit and
allows the proceeds to benefit its objective.

Organization
The foundation currently has a board consisting of 3 people:
Chair: Anne Maljaars
Secretary: Linda Moerland
Treasurer: Harry Willemse
The board is responsible for managing the foundation's assets. As is apparent from article 6 of the articles of
association, the board meets at least twice a year, once before 1 July to determine the balance sheet and the statement of
income and expenditure.
The directors do not receive any compensation for their work. Any expenses incurred for the benefit of the foundation
can be reimbursed.
The activities for the realization of the objectives of the foundation are performed by volunteers. The foundation does
not employ any personnel.
Volunteers can receive a travel allowance for activities and meetings where their presence is essential. In addition, it is
possible that some volunteers receive a voluntary allowance for their work, which amounts to a maximum of € 170 per
month and a maximum of € 1,700 per year in accordance with the Dutch regulations on reimbursing volunteers.
Appropriate, specialist knowledge can be purchased.
Fundraising and management
The foundation is raising funds for the objective through the following recruitment activities:
1. Individual donations through direct receipts from donors;
2. Individual donations through crowdfunding campaigns; and
3. Contributions from funds or companies with a similar objective as the foundation for specific activities of the
foundation.
The capital is spent in accordance with the objectives of the Friends of XR Foundation.
1. The income of the foundation is primarily used to fulfill the foundation's obligations. The foundation does not hold
more capital for this than is reasonably necessary for continuity.
2. Secondly, the income of the foundation is used to support activities, meetings and other initiatives that promote the
foundation's objective.
3. The foundation maintains a healthy buffer to absorb any disappointing income. Any surpluses are reserved through a
designated reserve to develop new activities, meetings and other initiatives that promote the foundation's objective.
Pursuant to Article 7 of the articles of association of the Friends of XR Foundation, no legal or natural person has
decisive control within the foundation. Therefore, no (legal) person can dispose of the assets of the foundation as if it
were equity.
As included in Article 13 of the Articles of Association, a positive liquidation balance will be paid to an ANBI with a
similar objective or to a foreign institution that exclusively or almost exclusively has a public interest purpose and that
has a similar objective.
Work to be performed
The foundation performs the following activities:
• Financial support for the organization of lectures by volunteers on the current state of climate change and related
environmental issues;
• Financial support for the organization of training by volunteers about effective campaigning and demonstration in
order to draw attention to climate change and related environmental issues;
• Financial support for demonstrations and other actions by volunteers who nonviolently draw attention to climate
change and related environmental issues.
Support is provided by:
◦ reimbursing, or if necessary advancing or paying for, material, promotional and similar costs;
◦ the provision of a volunteer fee that is a maximum of € 170 per month and a maximum of € 1,700 per year in
accordance with Dutch regulations regarding the reimbursement of volunteers, in case they organize large
demonstrations or actions that require a long preparation time.

• Support materially volunteers who nonviolently draw attention to climate change and related environmental issues by
making IT infrastructure available;
• Financial support for the rental of spaces intended for use by volunteers who nonviolently draw attention to climate
change and related environmental issues; and
• Raising donations and funds to carry out the above activities as set out in the section on fundraising and management.
Financial support
Financial support is, or is not, possible in the following specific cases.
Possible
• Banners, flyers, posters, stickers
• Rent of space for one or more meetings
• Rent (possibly purchase) equipment for promotions
Only in very specific situations
• Train costs
• Legal support
Not possible
• Drinking and eating, for example during meetings / promotions
• Fines
• Damage to personal property
• Damage to property of others
Other information
Name: Friends of XR Foundation
email address: friendsvanxr@tutanota.com
Internet: extinction rebellion / foundation-friends-of-xr
Post: PO Box 19, 6663 ZG Lent
Business address: Van Ostadestraat 49c, 1072 SN, Amsterdam
Iban: NL86 SNSB. 0783 1486 74
VAT: NL8153.14.395.B01
RSIN: 859767176
Chamber of Commerce: 74084852

