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Beleidsplan 
 

1. Inleiding 
Cagemax heeft inmiddels een lange traditie op het gebied van vrijgevigheid. Jaarlijks wordt een 
aantal goede doelen gekozen die financiële ondersteuning ontvangen. Met de oprichting van ‘Dare 
To Take Care’ wil Cagemax de charitatieve donaties verder professioneel beheren en structureren. 
Dare To Take Care is een vermogensfonds dat kleine en grotere goede doelen ondersteunt op 
lokaal, nationaal en/of internationaal niveau. 
 
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2021 tot en met december 2024.  

2. Doelstelling 
De stichting heeft ten doel het verlenen van steun, financieel of materieel, aan grotere en kleine 
maatschappelijke, sociale en andere doelen die vooral ontstaan door individuele initiatieven op 
lokaal, nationaal of internationaal niveau. Deze doelen moeten op korte termijn een zichtbaar effect 
hebben en de situatie voor mens en/of dier verbeteren. Eveneens kunnen wetenschappelijke of 
educatieve doelen ondersteund worden, die meer inzicht verschaffen in de situatie van mens en/of 
dier. De financiële/materiele steun dient in het geheel ten goede te komen aan het doel en kan nooit 
bedoeld zijn voor persoonlijke kosten (zoals reis-en verblijfkosten). Dare To Take Care geeft de 
voorkeur aan eenmalige steun. Initiatieven mogen nooit afhankelijk worden van de steun van Dare 
To Take Care.  
 
De missie van Dare To Take Care blijkt uit de geformuleerde doelstelling, en kan kernachtig worden 
omschreven als volgt: 
 
het bieden van ondersteuning aan die de omgeving van mens en/of dier verbeteren 
 
Ten einde deze missie te realiseren is het bestuur actief op zoek naar projecten die door het 
voltallige bestuur omarmd worden en passen binnen de doelstelling van Dare To Take Care. Om de 
naamsbekendheid te vergroten zal actief worden gecommuniceerd, zodat aanvragers zoals 
verenigingen/stichtingen - al dan niet met een ANBI status, lokale fondsen of individuen met kleine 
initiatieven de weg naar Dare To Take Care weten te vinden.  
 
Dare To Take Care beoogt niet het maken van winst.  
 
Indien het bestuur, dat bevoegd is de stichting te ontbinden, een dergelijk besluit zou nemen, zal 
een na ontbinding overblijvend eventueel batig saldo ten goede komen aan een algemeen nut 
beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.  

3. Beleid 
Het bestuur van de Stichting staat open voor aanvragen voor ondersteuning van initiatieven die 
binnen de geformuleerde doelstelling passen. Aanvragen kunnen worden ingediend via de website, 
waar tevens de belangrijkste toekenningscriteria vermeld worden. Daarnaast is het bestuur zelf actief 
op zoek naar passende projecten. Aanvragen zullen in eerste instantie door de individuele 
bestuursleden worden beoordeeld, nadat is vastgesteld dat alle benodigde informatie ter 
beoordeling van de aanvraag is overlegd. Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering wordt 
de aanvraag door het voltallige bestuur besproken en wordt al dan niet goedgekeurd.  
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Indien het bestuur heeft besloten een project te ondersteunen, zal de toezegging worden gedaan 
onder de voorwaarde dat tussentijds, naar tevredenheid van het bestuur, verslag wordt gedaan 
omtrent de voortgang van het project. Het daadwerkelijke overmaken van de toegezegde fondsen 
zal derhalve bij grote of meerjarige projecten, op basis van deze tussentijdse rapportages, in 
meerdere tranches plaatsvinden. De projecten zullen doorgaans eveneens door bestuursleden of 
vrijwilligers worden bezocht.  
 
Het bestuur zal ten aanzien van iedere ondersteuning regelmatig overleg voeren met de 
ontvangende partij, ten einde na te gaan of de financiële/materiële ondersteuning is gebruikt 
waarvoor deze door het bestuur bedoeld was. Tevens wordt overleg gevoerd om vast te stellen of 
verdere ondersteuning gewenst is, en of een dergelijke ondersteuning nog past binnen de door het 
bestuur geformuleerde doelstelling of het ter beschikking staande budget. 

4. Budget voor donaties en giften 
Het vermogen van de stichting wordt grotendeels geschonken door Cagemax. Dit vermogen is 
geheel besteedbaar als donatiebudget, exclusief administratieve en/of operationele kosten. Het 
jaarlijks te besteden budget is variabel, maar ten minste 30.000 per jaar. Bestuursleden zullen ook 
actief gelden werven. Alle gelden die worden verkregen door schenkingen, subsidies, erfstellingen, 
legaten etc. zullen volledig worden aangewend voor de donaties aan de door het bestuur 
goedgekeurde projecten en goede doelen.  
 
Het budget voor donaties en giften is het bedrag dat in een jaar beschikbaar is voor ondersteuning 
van projecten en initiatieven van Dare To Take Care. Het budget is o.a. gebaseerd op de inkomsten 
uit het voorgaande jaar, en wordt door het bestuur voor het volgende jaar vastgesteld tijdens de 
eerste bestuursvergadering van een kalenderjaar.  
 
Het niet-toegewezen budget van het voorafgaande jaar en de vrijval door niet-opgevraagde 
financiële bijdragen worden toegevoegd aan het budget voor donaties en giften van een volgend 
jaar.  

5. Organisatie 
De stichting Dare To Take Care heeft, conform ANBI regelgeving - een bestuur, dat beslissingen 
neemt over het beleid en de toekenning van donaties. Het bestuur bestaat uit drie leden die geheel 
verantwoordelijk zijn voor de stichting en voldoen aan de integriteitseisen.  
 
De drie bestuursleden zijn:  
Voorzitter en tevens oprichter: Richard Kooi 
Secretaris en dagelijkse leiding: Cissie van Stokkom 
Penningmeester: Joris Brock 
 
De bestuursleden komen minimaal 3 maal per jaar bij elkaar.   
 
Er wordt naar gestreefd de organisatiekosten tot een minimum te beperken. De secretaris houdt zich 
bezig met de dagelijkse werkzaamheden, zoals interne en externe communicatie, controle van 
ontvangst van alle benodigde informatie van aanvragen voor financiële/materiele steun en het 
bijhouden van de financiële administratie en het beheren van het netwerk.  
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6. Beloningsbeleid 
 
Het bestuur geniet geen bezoldiging. Eventueel gemaakte onkosten en fiscaal aanvaarde 
vacatiegelden kunnen op declaratiebasis worden vergoed. Daarnaast wordt gebruik van de 
diensten van onbezoldigd medewerkers. Bestuurders en onbezoldigd medewerkers krijgen hun 
reiskosten voor het bezoeken van projecten of vergaderingen uitbetaald. Daar er geen sprake is 
van salaris, is er geen beloningsbeleid. 

7. Beheer 
Dare To Take Care beschikt over een eigen bankrekening. Het vermogen waarover de stichting kan 
beschikken bestaat uit liquide middelen, waarvan het niet onmiddellijk benodigde gedeelte op een 
deposito zal worden geplaatst bij een Nederlandse bankinstelling.  
 
Aangezien de stichting een kleine omvang heeft, is de organisatie eenvoudig van opzet. De door 
het bestuur genomen besluiten worden uitgevoerd door de bestuursleden zelf of door een of enkele 
vrijwilligers. Eerst na een door minstens twee bestuursleden ondertekend bestuursbesluit zullen de 
toegezegde middelen worden overgeschreven op de bankrekening van de ontvangende partij.  
 
De jaarlijkse kosten van de stichting bestaan slechts uit de noodzakelijk te maken kosten om de 
stichting te laten voldoen aan wettelijke vereisten voor de ANBI status.  
 
De kosten van de eigen organisatie en het beheer waaronder begrepen de administratie worden 
zo beperkt mogelijk gehouden en blijken jaarlijks uit de jaarrekening. 
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Policy plan 
 

1. Introduction 
Cagemax has a long tradition of generosity. Every year, a number of charities are chosen to receive 
financial support. With the establishment of 'Dare To Take Care', Cagemax aims to further 
professionally manage and structure charitable donations. Dare To Take Care is a wealth fund that 
supports small and larger charities on a local, national and/or international level. 
 
This policy plan covers the period January 2021 to December 2024.  

2. Objective 
The foundation aims to provide support, financial or material, to larger and smaller social, societal, 
and other causes that arise mainly through individual initiatives at local, national or international 
level. These goals must have a visible short-term effect and improve the situation for people and/or 
animals. Scientific or educational goals can also be supported, which provide more insight into the 
situation of humans and/or animals. The financial/material support should benefit the cause in its 
entirety and can never be intended for personal expenses (such as travel and accommodation 
costs). Dare To Take Care prefers one-off support. Initiatives should never become dependent on 
the support of Dare To Take Care.  
 
Dare To Take Care's mission is evident from its stated objective, and can be pithily described as 
follows: 
 
providing support that improves the environment of humans and/or animals 
 
In order to realise this mission, the board is actively seeking projects that are embraced by the full 
board and fit within the objective of Dare To Take Care. To increase brand awareness, active 
communication will be used, so that applicants such as associations/foundations - with or without 
ANBI status, local funds or individuals with small initiatives know the way to Dare To Take Care.  
 
Dare To Take Care does not aim to make a profit.  
 
Should the board, which has the power to dissolve the foundation, take such a decision, any surplus 
remaining after dissolution will benefit a charitable organisation with a similar objective.  

3. Policy 
The board of the foundation is open to applications to support initiatives that fit within its stated 
objective. Applications can be submitted via the website, which also lists the main award criteria. In 
addition, the board itself is actively looking for suitable projects. Applications will initially be assessed 
by the individual board members, after it has been established that all necessary information to 
assess the application has been submitted. At the next board meeting, the application will be 
discussed by the full board and approved or not.  
 
If the board has decided to support a project, the commitment will be made on the condition that 
interim reports on the project's progress are submitted to the board's satisfaction. The actual transfer 
of the pledged funds will therefore take place in several tranches for large or multi-year projects, 
based on these interim reports. The projects will usually also be visited by board members or 
volunteers.  
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The board will consult regularly with the receiving party about any support in order to verify whether 
the financial/material support has been used for the purpose intended by the board. Consultations 
will also be held to determine whether further support is desired and whether such support still fits 
within the objective formulated by the board or the available budget. 

4. Budget for donations and gifts 
The foundation's assets are largely donated by Cagemax. These assets are entirely spendable as 
a donation budget, excluding administrative and/or operational costs. The annual budget to be 
spent is variable, but at least 30,000 per year. Board members will also actively raise funds. All funds 
obtained through donations, grants, inheritances, bequests, etc. will be used entirely for donations 
to the projects and charities approved by the board.  
 
The budget for donations and gifts is the amount available in a year to support Dare To Take Care 
projects and initiatives. The budget is based, among other things, on income from the previous year, 
and is set by the board for the following year at the first board meeting of a calendar year.  
 
The previous year's unallocated budget and releases due to unclaimed financial contributions are 
added to a subsequent year's donations and gifts budget.  

5. Organisation 
In accordance with ANBI regulations, the Dare To Take Care foundation has a board, which makes 
decisions on policy and the allocation of donations. The board consists of three members who are 
fully responsible for the foundation and meet integrity requirements.  
 
The three board members are:  
Chairman and also founder: Richard Kooi 
Secretary and day-to-day management: Cissie van Stokkom 
Treasurer: Joris Brock 
 
Board members meet at least three times a year.   
 
Efforts are made to keep organisational costs to a minimum. The secretary deals with day-to-day 
operations, such as internal and external communication, checking receipt of all necessary 
information from applications for financial/material support and maintaining financial records and 
managing the network.  

6. Remuneration policy 
The board does not receive any remuneration. Any expenses incurred and tax-accepted 
attendance fees can be reimbursed on a declaration basis. In addition, the services of unpaid staff 
are used. Board members and unpaid staff are paid their travel expenses for visiting projects or 
meetings. As there is no salary, there is no remuneration policy. 
 

7. Management 
Dare To Take Care has its own bank account. The assets available to the foundation consist of 
liquid assets, of which the part not immediately needed will be placed on deposit with a Dutch 
banking institution.  
 
As the foundation is small in size, the organisation is simple in structure. Decisions taken by the board 
are implemented by the board members themselves or by one or a few volunteers. Only after a 
board decision signed by at least two board members will the committed funds be transferred to 
the bank account of the receiving party.  
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The annual costs of the foundation consist only of the necessary expenses to make the foundation 
comply with legal requirements for ANBI status.  
 
The costs of own organisation and management including administration are kept to a minimum and 
are shown annually in the annual accounts.  
 
 
 

 


