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Voorwoord namens het bestuur van de Stichting IQ EQ Goede doelen 

 

Dit beleidsplan geeft u inzicht in de manier waarop de Stichting IQ EQ Goede Doelen invulling geeft 

aan haar statutaire doelstellingen om door middel van financiële bijdragen of op andere wijze, in de 

breedste zin des woord, bij te dragen aan de realisatie van Goede Doelen en anderen te stimuleren 

hetzelfde te doen. Dit beleidsplan is ook een vereiste aan de Stichting IQ EQ Goede Doelen om in 

aanmerking te komen voor de fiscale erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat 

donateurs in de breedste zin des woord extra gestimuleerd zouden kunnen worden te schenken aan 

de Stichting IQ EQ Goede Doelen en de Stichting IQ EQ Goede Doelen zou kunnen genieten van 

fiscale vrijstellingen.  

Dit specifieke beleidsplan is voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2021. 

In het 4e kwartaal van ieder jaar zal het plan voor het komende jaar geactualiseerd worden. 
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Ontstaansredenen Stichting IQ EQ Goede Doelen 

 

De oprichting van de Stichting IQ EQ Goede Doelen is door verschillende medewerkers van IQ EQ 

Netherlands N.V. geïnitieerd met het doel om invulling te geven aan de maatschappelijke 

betrokkenheid van IQ EQ Nederland en haar medewerkers. 

IQ EQ Nederland N.V. (IQ EQ) is een grote financiële dienstverlener in Amsterdam Zuidoost met 

ongeveer 200 medewerkers met uiteenlopende nationaliteiten. Hetgeen de medewerkers bindt, is het 

besef dat we niet alleen op de wereld zijn en dat IQ EQ en haar medewerkers in het kader van 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen respect moeten hebben voor zowel people als planeet, 

onder het realiseren van gezonde profits (de triple P-benadering). 

Medewerkers zal de mogelijkheid geboden worden om hun tijd, geld en expertises ter beschikking 

stellen in het kader van het ondersteunen van Goede Doelen. IQ EQ zal haar bijdrage leveren door 

medewerkers een aantal uur per jaar op haar kosten in de gelegenheid stellen activiteiten te 

verrichten om Goede Doelen te ondersteunen en ook door hiervoor geld ter beschikking te stellen 

aan de Stichting IQ EQ Goede Doelen. 

De selectie van Goede Doelen: 

In 2021 zal de Stichting IQ EQ Goede Doelen een long-list maken met daarop een 10-tal mogelijk te 

adopteren goede doelen. Door middel van een query zullen er een 3 tot 5-tal Goede Doelen door de 

medewerkers worden geselecteerd. Op dit 3 tot 5-tal Goede Doelen zal de focus liggen in 2021. Er zal 

sprake zijn van donaties in geld, maar wellicht ook donaties in de vorm van tijd, ingevuld door de 

medewerkers van IQ EQ. Naast het ondersteunen van de geselecteerde Goede Doelen, zal de Stichting 

IQ EQ Goede Doelen, binnen haar statutaire doel, ook aandacht entameren voor activiteiten voor 

andere Goede Doelen, die geïnitieerd worden door de medewerkers van IQ EQ, echter wanneer het 

om financiële bijdragen zou gaan zullen deze beperkter van aard zijn. Voor 2020 heeft de Stichting IQ 

EQ Goede Doelen specifiek gekozen voor het Internationale Rode Kruis en de Voedselbank 

Amsterdam. 

Funding van de activiteiten: 

Medewerkers van IQ EQ, IQ EQ en derden zullen in staat gesteld worden geld te doneren aan de 

Stichting IQ EQ Goede Doelen. In lijn met haar voornemen om voornamelijk de door de medewerkers 

gekozen Goede Doelen te ondersteunen zal de Stichting IQ EQ Goede Doelen op haar beurt donaties 

doen en de kosten1, niet zijnde salarissen, voor haar rekening nemen wanneer medewerkers hun tijd 

en expertise ter beschikking stellen. Verkregen gelden zullen jaar op jaar zoveel mogelijk 

doorgestoten worden naar goede doelen, zodat er sprake is van het aanhouden van zo min mogelijk 

vermogen.  

 

 

 

                                                             
1 Entreegelden en andere kleine kosten.  
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De gewenste ANBI-status: 

De Stichting IQ EQ Goede Doelen is aangewezen door de Belastingdienst als een ANBI, zodat er 

gebruik gemaakt kan worden van verschillende fiscale voordelen, te weten: 

• Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkingsbelasting te betalen; 

• Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft het ontvangende 

goede doel hierover geen schenkingsbelasting te betalen; 

• Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift 

aan een ANBI; 

• Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of 

vennootschapsbelasting; 

• Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de 

ANBI de ANBI vastleggen in een overeenkomst en 

• Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. 

 

Het beheer en de uitbesteding van het vermogen: 

De Stichting IQ EQ Goede Doelen zal een gedegen administratie (laten) voeren. De administratie zal 

worden uitbesteed aan IQ EQ Financial Services B.V. die dat onbezoldigd voor haar rekening zal 

nemen. De Stichting IQ EQ Goede Doelen zal zoveel als mogelijk een beroep doen op de medewerkers 

van IQ EQ  en de aan haar gelieerde vennootschappen om de beheerkosten zo laag mogelijk te 

houden, zodat deze altijd in meer dan een redelijke verhouding zullen staan tot de bestedingen. 

Uit de administratie zal blijken: 

• Dat de bestuurders in hun rol als bestuurder onbezoldigd zullen blijven; 

• Welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van donaties en het beheer van de Stichting 

IQ EQ Goede Doelen; 

• Wat de omvang van andere kosten zijn en wat de omvang van het inkomen en het vermogen 

van de Stichting IQ EQ Goede Doelen zijn; 

• Dat de ontvangen gelden zullen worden aangewend in lijn met de statutaire doelstelling van 

de Stichting IQ EQ Goede Doelen; 

• Dat, aan het einde van ieder boekjaar, dat met uitzondering van het eerste gebroken boekjaar, 

loopt van 1 januari tot en met 31 december, de penningmeester de boeken afsluit en de 

jaarstukken zal (laten) opstellen, die bestaan uit een winst- en verliesrekening en een balans; 

en 

• Dat het bestuur de jaarstukken beoordeelt, controleert en goedkeurt door middel van hun 

handtekening en daarmee de penningmeester décharge verleent2. 

 

 

 

                                                             
2 De verkorte jaarstukken zullen worden gepubliceerd op de website. 
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Stichting IQ EQ Goede Doelen in detail: 

Rechtsvorm:    Stichting zonder winstoogmerk 

Opgericht per:    27 mei 2020 

KvK-nummer:    78138523 

Banknummer (IBAN): Om kosten te besparen maakt de Stichting IQ EQ Goede 

Doelen gebruik van een zogenaamde third party account 

 t.a.v. Stichting Amsteldijk, NL59ABNA0249303078  

Fiscaal nummer (RSIN):   861276851   

Statutaire zetel:    gemeente Amsterdam 

Onbezoldigde bestuurders:  Luc Hollman (statutair voorzitter dagelijks bestuur) 

     Priscilla van der Linden (statutair lid dagelijks bestuur) 

• Coördinatie initiatieven 

     Barbara Houttuin 

• Public relations en Marketing 

     Avinash Baldew 

• Coördinatie initiatieven 

     Laurens de Lange (statutair lid dagelijks bestuur) 

• Penningmeester en Secretaris 

 

Adres:     Amerika Building, Hoogoorddreef 15 

     1101 BA Amsterdam 

Telefoonnummer:   020-5222555 

Website:    www.IQEQGiro.com/goede doelen 

E-mail:     goededoelen@iqeq.com 

Administratie:    IQ EQ Financial Services B.V. 

   

 

  


