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Stichting Vrienden van XR ontvangt  
en beheert de donaties van de 
beweging. De stichting is erkend door 
het Centraal Bureau Fondsenwerving, 
heeft de ANBI status en is aangesloten 
bij branchevereniging Goede Doelen 
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Donatiebeleid 
 
English below 
 
Dit donatiebeleid, als onderdeel van het algemene financiële beleid van de Stichting Vrienden van XR, heeft betrekking 
op: 
- Financieringsbronnen 
- Voorwaarden van financiering 
- Transparantie van financiering 
- Due Dilligence donoren 
 
Bronnen van financiering 
De Stichting Vrienden van XR accepteert geen financiering van partijen die de eisen van XR Nederland in gevaar 
brengen of dreigen te brengen zoals bijvoorbeeld een fossiele-brandstofbedrijf. 
 Hieruit volgt echter niet dat de Stichting Vrienden van XR financiering van een persoon of organisatie zal weigeren op 
de enkele grond dat deze mogelijk een deel van hun activa of inkomsten hebben verkregen uit de koolstofeconomie 
gezien de huidige alomtegenwoordigheid van en de onontkoombaarheid voor fossiele brandstoffen in de samenleving. 
Het zal voor de Stichting Vrienden van XR praktisch meestal niet mogelijk zijn om vast te stellen hoe individuen en 
organisaties (anders dan commerciële bedrijven) aan hun vermogen zijn gekomen.  De vraag die in zo'n geval moet 
worden gesteld is of er reden is om aan te nemen dat de intentie van de donateur mogelijk compromitterend is. Is die 
reden er niet, dan kan de financiering worden aanvaard. 
 
Indien donaties worden ingezameld voor de bepaalde actie, komen de middelen binnen bij de Stichting Vrienden van 
XR. De actiekosten worden, separaat van de inkomsten, volgens het vergoedingenbeleid op declaratiebasis vergoed.  
 
Voorwaarden voor financiering 
De Stichting Vrienden van XR gaat niet akkoord met financieringsvoorwaarden die haar eisen in gevaar brengen of 
dreigen te brengen. In het bijzonder zal zij niet akkoord gaan met voorwaarden die: 

• Haar onafhankelijkheid om haar activiteiten te ontplooien beperken; 

• De promotie door XR Nederland van commerciële producten inhouden. 
 
Stichting Vrienden van XR kan echter wel akkoord gaan met voorwaarden die: 

• De financiering reserveren voor een bepaald werkterrein van de Stichting Vrienden van XR; 

• Betrekking hebben op de boekhoudkundige voorwaarden voor de financiering. 
 
Transparantie 

• Donateursgegevens van donaties van meer dan € 10.000 worden afzonderlijk gepubliceerd in het financiële 
jaarverslag van de stichting, ongeacht of dit eenmalig of cumulatief in één kalenderjaar is, samen met 
eventuele voorwaarden die aan de donatie zijn verbonden.  

• Wanneer de donateur geloofwaardige redenen heeft om niet te willen dat zijn identiteit bekend wordt 
gemaakt, wordt dit ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van de Stichting Vrienden van XR. De donatie 
zal in dat geval worden geregistreerd als: "Donor heeft om anonimiteit verzocht".  

• Donateursgegevens worden niet gepubliceerd voor kleinere persoonlijke donaties. Bij crowdfunding donaties 
worden donateursgegevens beschikbaar gesteld via het crowdfunding platform voor zover de donateur 
ervoor kiest om zijn echte naam te delen.  

 
Donor due diligence 
De Stichting Vrienden van XR voert een 'Know Your Donor'-beoordeling uit voor belangrijke donoren wanneer er 
risico's bestaan op reputatie, juridische of financiële schade voor de Stichting Vrienden van XR of haar partners. De 
'Know Your Donor'-evaluatie wordt uitgevoerd in samenwerking met partners en contractanten en biedt voldoende 
due diligence om te waarborgen dat aan alle relevante wettelijke voorwaarden wordt voldaan.  

 
 
 
 
 



 

Donations policy 
 
 
This donations policy, as part of Stichting Vrienden van XR overall financial integrity, covers: 

• Sources of Funding 

• Conditions of Funding 

• Transparency of Funding 

• Donor Due Dilligence 
 
Sources of Funding 
Stichting Vrienden van XR will not accept funding from any party where doing so would compromise, or risk 
compromising, the demands of XR Nederland e.g. from a fossil fuel company. 
 However, Stichting Vrienden van XR will not refuse funding from a person or organisation simply on the grounds that 
they may have derived some of their assets or income from the carbon economy. Given the omnipresence of and 
complete inescapability from fossil fuels in society.  
In any event, it will not usually be practical for Stichting Vrienden van XR to determine how individuals and 
organizations (other than commercial companies) have derived their assets.  The question to be asked in any such case 
is whether there is any reason to believe that the intention of the donor is potentially compromising. In the absence of 
any such reason, the funding may be accepted. 
 
If donations are collected for a particular action, the funds go to the Stichting Vrienden van XR. Action costs are 
reimbursed separately from income on a claim basis according to the reimbursement policy. 
 
Conditions of funding 
Stichting Vrienden van XR will not agree to any funding conditions which compromise, or risk compromising, its 
demands. 
  
Specifically, it will not agree to conditions that: 

• Restrict its independence to progress its activities; 

• Involve the promotion, by XR Nederland, of commercial products. 
 
Stichting Vrienden van XR may, however, agrees to conditions which: 

• Reserve funding for a particular area of Stichting Vrienden van XR’s activity; 

• Relate to the accounting conditions for the funding. 
 
Transparency of Funding 

• Donor details of donations exceeding €10,000 shall be published separately in the annual financial report of 
the Foundation, whether once or cumulatively in one calendar year, together with any conditions attached to 
the donation.  

• If the donor has credible reasons for not wanting their identity to be disclosed, the Board of the Stichting 
Vrienden van XR will have to decide. The donation will in that case be registered as: "Donor has requested 
anonymity".  

• Donor data will not be published for smaller personal donations. In case of crowdfunding donations, donor 
data will be made available through the crowdfunding platform as far as the donor chooses to share his real 
name.  

 
Donor Due Diligence 
Stichting Vrienden van XR conducts a ‘Know Your Donor’ assessment for major donors where there may be risks of 
reputational, legal or financial harm to Stichting Vrienden van XR or its partners. The Know Your Donor assessment is 
conducted working in collaboration with partners and contractors and provides sufficient due diligence to ensure that 
all relevant regulatory conditions are met.  
 


