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Inleiding 
Het doel van deze gedragscode is er voor te zorgen dat Stichting Vrienden van XR de fondsenwerving 
verantwoord doet. Door het benoemen van een ethisch en juridisch kader met kernwaarden en het formuleren 
van verantwoordelijkheden c.q. gedragsregels voor het werven van fondsen willen wij het vertrouwen van onze 
donateurs in onze fondsenwerving vergroten. Dat zal niet alleen gebeuren door het publiceren van deze 
gedragscode, maar vooral door ons werkelijke gedrag en omgang. 
Stichting Vrienden van Extinction Rebellion heeft geen betaalde medewerkers, deze leidraad is dan ook 
opgesteld voor onze vrijwilligers die bezig zijn met fondsenwerving. 
 
Toelichting begrippen 

• Donateurs: Iedere giftgever die een gift aan Stichting Vrienden van XR, in welke vorm dan ook, 
doneert of wil gaan doneren. 

• Donatie: Iedere gift, in welke vorm dan ook, die zonder tegenprestatie uit vrije wil wordt gedaan aan 
Stichting Vrienden van XR door een donateur. 

• Fondsenwerver: vrijwilliger van Extinction Rebellion die betrokken is om het fondsenwervende doel te 
realiseren. 

 
Ethisch kader 
De vrijwilliger die zich bezighoudt met fondsenwerving voor Stichting Vrienden van Extinction Rebellion dient 
zich te houden aan de volgende kernwaarden, die laten zien dat er ethisch gewerkt wordt: 

• Betrouwbaar: de fondsenwerver is eerlijk en betrouwbaar. Belanghebbenden moeten er vanuit 
kunnen gaan dat verstrekte informatie waarheidsgetrouw is. Er mogen geen risico’s genomen worden 
die het vertrouwen kunnen schaden. 

• Respectvol: de vrijwilliger gaat respectvol om met (potentiële of oud-)donateurs en hun individuele 
keuzes en wensen. 

• Integer: de fondsenwerver handelt altijd integer en neemt daarbij alle geldende regelgeving en 
richtlijnen in acht. Er worden geen belangen gediend die onverenigbaar zijn en iedere schijn van 
belangenverstrengeling wordt voorkomen. 

• Transparant: de fondsenwerver is open en transparant over de werkzaamheden, de gebruikte 
methoden, de gemaakte kosten en over de inzet van de verkregen middelen. Alle belanghebbenden 
hebben toegang tot alle voor hen relevante gegevens van inhoudelijke of financiële aard. 

• Verantwoordelijkheid: de fondsenwerver neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen. 
 
Juridisch kader 
De vrijwilliger die zich bezig houdt met fondsenwerving houdt zich te allen tijde aan de wet- en regelgeving en 
andere geldende codes en richtlijnen, zowel op het eigen vakgebied als binnen en buiten XR. 
 
Verantwoordelijkheden 
Onderstaande verantwoordelijkheden zijn een verdere uitwerking van het ethisch en juridisch kader. 

• Bevorderen deskundigheid: de fondsenwerver oefent zijn beroep professioneel uit. Daartoe behoort 
ook het op peil houden van kennis van wet- en regelgeving en het daarnaar handelen. De rapportages 
en analyses die nodig zijn om de functie professioneel uit te voeren zijn accuraat en compleet. 
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• Bevorderen beoogd doel: de fondsenwerver zet zich in om de missie van Stichting Vrienden van 

Extiction Rebellion en het beoogde doel te bereiken. 

• Respectvolle omgang met donateurs: de fondsenwerver respecteert de wensen en privacy van de 
donateurs en ook de keuze om niet tot een donatie om te gaan. Onze fondsenwerver vertelt het 
eerlijke verhaal en zorgt ervoor dat de feiten gecheckt zijn en dat zijn beweringen geverifieerd kunnen 
worden door de belanghebbenden. 

• Bevorderen van vertrouwen in beroepsgroep: de fondsenwerver is zich er van bewust dat hij een 
bijdrage levert aan het vertrouwen in de beroepsgroep door het zorgvuldig naleven van de 
gedragscode en daar verantwoording over af te leggen. 

• Transparantie en verantwoordelijkheid over kosten, uitgaven en vergoedingen: Onze fondsenwerver 
communiceert proactief en transparant over de (wervings)kosten en (doel)bestedingen. Hij is alert en 
vermijdt conflicterende belangen, (schijnbare) belangen tegenstellingen en ongeoorloofde 
vergoedingen. Hij bewaakt, samen met het Bestuur en de Financiële Cirkel, dat de doelgerichte 
sponsor bedragen aan het juiste doel besteed worden. 

 
Naleving 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van XR is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van deze 
code. Bij niet naleving is het aan het bestuur om een geschikte sanctie op te leggen. 
 
    =========================== 
 
 

Fundraising code of conduct 
 
Introduction 
The purpose of this code of conduct is to ensure that Stichting Vrienden van XR carries out its fundraising 
responsibly. By naming an ethical and legal framework with core values and formulating responsibilities and 
rules of conduct for fundraising we want to increase the trust of our donors in our fundraising. This will not 
only happen by publishing this code of conduct, but especially through our actual behavior and dealings in 
following them. 
Stichting Vrienden van XR has no paid employees, this guideline is therefore written for our volunteers who are 
involved in fundraising. 
 
Explanation of terms 

• Donors: Any donor who donates or intends to donate a gift to Stichting Vrienden van XR, in any form. 

• Donation: Any gift, in any form, made with free will to Stichting Vrienden van XR by a donor. 

• Fundraiser: Volunteer of Extinction Rebellion who is involved to achieve the fundraising goal of the 
foundation 

 
Ethical Framework. 
The volunteer involved in fundraising (the fundraiser) for Stichting Vrienden van XR should adhere to the 
following core values, which demonstrate ethical work: 

• Trustworthy: The fundraiser is honest and reliable. Stakeholders should be able to assume that 
information provided is truthful. No risks should be taken that could damage trust. 

• Respectful: The volunteer treats donors (potential or former) and their individual choices and wishes 
with respect. 

• Integrity: The fundraiser always acts with integrity and observes all applicable regulations and 
guidelines. No incompatible interests are served and any appearance of a conflict of interests is 
prevented. 

• Transparent: The fundraiser is open and transparent about his/her work, the methods used, the costs 
incurred and the use of the resources obtained. All stakeholders have access to all data relevant to 
them of a substantive or financial nature. 

• Responsibility: The fundraiser takes responsibility for his/her own actions. 
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Legal framework 
The volunteer engaged in fundraising shall at all times adhere to the laws and regulations and other applicable 
codes and guidelines, both in their own field and within and outside Extinction Rebellion. 
 
Responsibilities 
The responsibilities below are a further elaboration of the ethical and legal framework. 

• Promote expertise: The fundraiser follows professional fundraising practices. This includes maintaining 
up to date knowledge of laws and regulations and acting accordingly. The reports and analyses which 
are necessary to execute the function professionally are accurate and complete. 

• Promote intended purpose: The fundraiser is committed to achieving the mission of Stichting Vrienden 
van XR and the intended purpose. 

• Respectful treatment of donors: The fundraiser respects the wishes and (privacy) rights of donors and 
also their choice not to donate. The fundraiser tells the honest story and ensures that the facts are 
checked and that his/her claims can be verified by donors and other stakeholders. 

• Promoting trust in the profession: The fundraiser is aware that he/she contributes to the trust in the 
profession by carefully adhering to the Code of Conduct and being accountable for it. 

• Transparency and accountability about costs, expenses and fees: The fundraiser communicates 
proactively and transparently about (fundraising) costs and (targeted) expenditures. He/she is alert 
and avoids conflicting interests, (apparent) conflicts of interest and improper fees. He/she monitors, 
together with the Board and finance circle, that the targeted sponsor amounts are spent on the right 
purpose. 

 
Compliance 
The Board of Stichting Vrienden van XR is responsible for monitoring compliance with this code. In the event of 
non-compliance, it is up to the Board to impose an appropriate sanction on the individual(s) involved in the 
non-compliance action. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


