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Inleiding
Natural Foundation heeft een actueel meerjaren beleidsplan. Dit plan is samengesteld om
inzicht te geven in de manier waarop Natural Foundation het werk uitvoert om haar
doelstelling te bereiken. Dit beleidsplan is besproken en vastgesteld tijdens de
bestuursvergadering d.d. 01-06-2021. Het plan zal jaarlijks geëvalueerd worden en indien
nodig worden bijgesteld.
In dit beleidsplan wordt achtereenvolgens ingegaan op:
●
●
●
●
●
●

De strategie en doelstelling van Natural Foundation;
Het werk dat Natural Foundation doet;
De wijze waarop de stichting is georganiseerd;
De manier waarop Natural Foundation geld werft;
Beheer van het vermogen; en
Administratie.

Strategie en doelstellingen
De doelstelling
Informeren over en opkomen voor personen met diverse seksuele oriëntatie, genderidentiteit
en -expressie en/of sekse (SOGIES), zodat zij veilig, gelijkwaardig en vrij kunnen leven.

De visie
The dictionary describes the word “natural” as existing in nature. The goal of Natural
Foundation is to show the diversity that exists in nature, and therefore showing the richness
of our diversity.
In 71 landen (ILGA world map 2020) is het niet mogelijk voor mensen met diverse SOGIES
veilig, gelijkwaardig en vrij te kunnen leven omdat zij daarmee hun landelijke wet overtreden.
Daarnaast is dit in andere landen, waar diverse SOGIES wel “legaal” zijn, nog steeds niet
voor iedereen vanzelfsprekend.
Natural Foundation wil hierin verandering brengen. Iets is natuurlijk doordat het er is,
Iedereen moet bestaansrecht hebben en kunnen zijn wie hij of zij wil.
Missie
De missie van Natural Foundation is dan ook het opkomen voor genderdiversiteit en
personen met diverse SOGIES een stem te geven door middel van educatie. Natural
Foundations wil huishoudens informeren over genderdiversiteit aan de hand van een
kinderboek over SOGIES in het dierenrijk. Om zo alle mensen (en kinderen) het gevoel van
bestaansrecht te geven door soortgelijke te tonen uit het dierenrijk. De stichting zal zich
hiervoor blijven inzetten totdat iedereen veilig, gelijkwaardig en vrij is om te zijn wie ze zijn.

Strategie van Natural Foundation
Natural Foundation heeft verschillende werkzaamheden, hieronder enkele voorbeelden:
●

Het maken van boeken (voor verschillende leeftijdscategorieën) die zich focussen op
genderdiversiteit en het dierenrijk;

●

Het ontwikkelen en doorvoeren van onderwijspakketten die als doel hebben kinderen
informeren over genderdiversiteit en het dierenrijk;

●

Het organiseren van evenementen en bijeenkomsten om zo meer mensen te
informeren en zo ook op te komen voor personen met diverse SOGIES.

De doelgroep
Natural Foundation heeft als startpunt om kinderen van de leeftijd 3 tot 6 jaar al inzicht te
geven in de diversiteit van SOGIES. Hierbij worden ook de voorlezers meegenomen in de
genderdiversiteit. Mede hierom identificeert de Natural Foundation iedereen die ervoor

openstaat zich nader te verdiepen in diverse SOGIES.
Naast de leeftijdsgroep kinderen van 3 tot 6 jaar zal de stichting ook de leeftijden boven 6
jaar adresseren in de komende jaren.

Organisatie Natural Foundation
De stichting bestaat uit het bestuur dat zich bezighoudt met het geven van richting en
invulling aan de doelen van de stichting. Buiten het bestuur is er ook een raad van advies
om het bestuur te voorzien van aanbevelingen over diens afzonderlijke vakgebieden.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit een vrijwillig bestuur, conform de statuten;
●
●
●

Floris Dorgelo; voorzitter
Gijs Stork; penningmeester
Clara Tilanus; secretaris en compliance officer

Het bestuur vergadert één keer per maand en is verantwoordelijk voor het beleid, financiën
en overige bestuurlijke zaken. Er zijn bij de stichting geen mensen in loondienst of op enige
andere vergoeding werkzaam.

Raad van Advies
Natural Foundation beschikt over een raad van advies. Deze bestaat uit:

● Edward van de Vendel, erkend schrijver voor zowel kinderen als volwassenen met
een focus op LGBTQI+
● Jonah Lamers, transketeer en oprichter van de Genderbread Kit voor
genderdiversiteit module voor het onderwijs
● Ana Silva, LGBTQI+ activist en ervaring in verkoop en het opzetten van
evenementen
● Oscar Ibsen, strateeg en duurzaamheid expert

Ambassadeur
Daarnaast heeft de stichting een aantal ambassadeurs en vrijwilligers die de stichting een
warm hart toe dragen
Zij promoten de stichting daar waar mogelijk en (onverplicht en op vrijwillige basis) bij een
evenement van de stichting op.

Werving gelden
De geldmiddelen van de stichting zullen worden gevormd door
a.
b.
c.
d.
e.

Opbrengsten uit de verkoop boeken en andere producten
Subsidies
Opbrengsten van eventuele diensten
Donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten
Alle andere wettige inkomsten

Winstoogmerk
Natural Foundation heeft geen winstoogmerk. Alle ontvangen middelen behoudens
administratie- en organisatiekosten worden volledig aangewend om te informeren over en
op te komen voor personen met diverse SOGIES en hen veiligheid, gelijkwaardigheid en
vrijheid te geven.

Het beheer van het vermogen
Volgens Artikel 6 van de Statuten sluit het bestuur van Natural Foundation per de laatste
dag van het boekjaar de boeken van de stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van
baten en lasten op over het verstreken boekjaar. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan
het kalenderjaar. De financiële jaarstukken zullen gemaakt worden door de penningmeester.
Deze zullen mogelijk gecontroleerd worden door FSV.
Na goedkeuring en vaststelling worden de jaarstukken ter inzage aangeboden aan
belangstellenden.

Onafhankelijkheid Bestuur
Natural Foundation is onafhankelijk van donateurs en begunstigden. Deze personen mogen
niet over het vermogen van Natural Foundation beschikken alsof het zijn/haar eigen
vermogen is.
De onafhankelijke besluitvorming wordt gewaarborgd door een bestuur van minstens 3
personen met gelijkheid van stemmen. In de statuten en in het beleidsplan zijn de
taakverdeling en bestuurders verhoudingen binnen het bestuur beschreven. Ook daar is
aangegeven dat de bestuursleden geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden.

ANBI
De stichting dient het algemeen belang en handelt volgens de eisen als een stichting met
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om deze status te verkrijgen en te behouden zijn
er door de belastingdienst strenge criteria opgesteld waaraan een ANBI moet voldoen.
Natural Foundation voldoet aan deze voorwaarden:
• Natural foundation zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%eis.
• Natural foundation heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen
winstoogmerk.
• Natural foundation en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen
aan de integriteitseisen.

• De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de
instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden
vermogen.
• Natural foundation mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor
het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
• De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding.
• Natural foundation heeft een actueel beleidsplan.
• Natural foundation heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
• Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een
soortgelijk doel.
• Natural foundation voldoet aan de administratieve verplichtingen.
• Natural foundation publiceert haar gegevens op haar website: natural foundation.earth.

Natural Foundation gegevens
KvK-nummer 82913846
RSIN: 862652406
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Natural Foundation
Naam: Natural Foundation
Statutaire zetel: Gemeente Amsterdam
Bezoekadres: Grensstraat 17 C, 1091 SV Amsterdam
Eerste inschrijving handelsregister: 28-05-2021
Datum akte van oprichting: 27-05-2021
Activiteiten: SBI-code: 94996 - Overige ideële organisaties
Informeren over en opkomen voor personen met diverse seksuele oriëntatie, genderidentiteit
en -expressie en/of sekse (SOGIES), zodat zij veilig, gelijkwaardig en vrij kunnen leven.

Bestuurders
Naam: Floris Dorgelo
Functie: Voorzitter
Datum in functie: 27-05-2021 (datum registratie: 28-05-2021)
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Naam Gijs Stork
Functie: Penningmeester
Datum in functie: 27-05-2021 (datum registratie: 28-05-2021)
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Naam Clara Tilanus
Functie: Secretaris en compliance officer
Datum in functie: 27-05-2021 (datum registratie: 28-05-2021)
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Administratie Natural Foundation
De administratie is zodanig ingericht dat de gestelde eisen in het kader van ANBI
controleerbaar zijn door de Belastingdienst.

