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1. Inleiding 
 
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de instelling het actuele beleid vast. Dit beleidsplan 
is vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 december 2017. Het beleidsplan zal jaarlijks 

aangepast worden waar nodig.  

 

2. Over ons 
 
In 2014 ontstond het idee om een stichting op te zetten om concreet met de inzet van kennis en 
kunde iets terug te doen voor de samenleving. De stichting kreeg de naam Care4More. 

 
Met de inzet van het netwerk van de ambassadeurs en de ‘reis als bewijs’ worden geld en middelen 

ingezameld om de verschillende doelen te verwezenlijken. Hiervoor wordt het armste continent ter 
wereld uitgekozen als 1e project van de stichting Care4More.  
 
Een korte voorstelronde: 
 

- Hugo Willemsen (1985), werkzaam als Seniorverpleegkundige en wonende in Utrecht. 
- Michael de Groot (1984), werkzaam binnen de Retail en wonende in Soest. 
- Jos Harms (1985), werkzaam als procesmanager en wonende in Rotterdam. 

 
 

   
 
 

2.1 Organigram 
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2.2 Bestuur 
Stichting Care4More wordt bestuurd en vertegenwoordigd door 3 toegewijde bestuursleden. Zij 

behartigen de belangen van de stichting en dragen zorg voor het beleid, het vaststellen van de 

financiële richtlijnen en hebben de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. De 

bestuursleden werken allen pro bono en er worden geen onkosten betaald om de functie uit te voeren. 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

 

Michael de Groot – Voorzitter 

Voorzitter en één van de oprichters van Care4More. Michael de Groot is in het dagelijkse leven 

werkzaam bij Intergamma als Category Manager voor de formule Gamma. 

Tijdens mijn vele reizen ben ik vaak geconfronteerd met armoede. Je wilt graag je hand uitreiken voor 

het kleine beetje hulp wat je op dat moment kan bieden, dan wel in geld of in kleding. Toen in 2013 

enkele stichtingen slecht in het nieuws kwamen, veelal door zelfverrijking, was het tijd voor de 

grondlegging van Care4More. Explain where the money goes to! 

  

 

Jos Harms – Penningmeester 

Penningmeester en één van de oprichters van Care4More. Jos Harms is in het dagelijkse leven werkzaam 

bij SOS Management en Beheer en vervult een rol in de directie van het bedrijf. 

Ik ben een doener en geloof in positieve samenwerkingen om meer te kunnen bereiken. Deze 

samenwerking tussen donateur en stichting moet ervoor zorgen dat we iets kunnen betekenen voor 

de kinderen die we helpen. 

  

https://nl.linkedin.com/in/mahdegroot
https://nl.linkedin.com/in/jos-harms-387381a
https://nl.linkedin.com/in/mahdegroot
https://nl.linkedin.com/in/jos-harms-387381a


   

Care4More | Over ons 4 

 

 

Hugo Willemsen – Secretaris 

Secretaris en één van de oprichters van Care4More. Hugo Willemsen is in het dagelijkse leven werkzaam als 

Seniorverpleegkundige in het Universitair Medisch Centrum (UMC) in Utrecht. 

In mijn dagelijkse werk maak ik van dichtbij mee dat een klein gebaar voor iemand anders veel kan 

betekenen. Gedurende verschillende van mijn reizen ben ik helaas vaak in aanmerking gekomen met 

armoede en ook hier merkte ik vaak dat een klein gebaar veel voor mensen kan betekenen. Met 

stichting Care4More realiseren wij dat elk klein gebaar voor een kind in Afrika veel kan betekenen. Wij 

de afstand, u de kortste weg naar het goede doel! 

 

2.3 Ambassadeurs 
Op de achtergrond worden Jos, Hugo en Michael geassisteerd door de ‘Ambassadeurs’ van Care4More. 

Het team is trots op het ambassadeurschap van Christiaan Frankenhout en Tom Coronel. Beide heren 

hebben hun sporen meer dan verdiend in de autosport en op zakelijk vlak. Hun ervaring op gebied van 

techniek, auto, marketing en sponsoring zal dan ook zeker goed van pas komen. 

    

Christiaan Frankenhout        Tom Coronel 

  

https://nl.linkedin.com/in/hugo-willemsen-5a4558110/en
http://www.care4more.com/wp-content/uploads/2015/12/aaeaaqaaaaaaaau5aaaajduzntm2yjmxlwq3yjetndjjyi1izjvlltqzmjrmnzuxm2q5zq.jpg
http://www.care4more.com/wp-content/uploads/2015/08/1454774_10153077967839191_535099236092928379_n.jpg
http://www.care4more.com/wp-content/uploads/2015/08/11041777_959491084074852_513105144291906784_n.jpg
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3. Strategie 
 

3.1 Kernprincipes van de instelling 
Care4More is een organisatie die zich inzet voor het leven en welzijn van kansarme kinderen op 
vlakken als gezondheid, voorlichting en preventie. Dit met de filosofie om een toereikende hand te 
bieden voor kinderen op een betere toekomst. Zij zijn immers de toekomst.  

De strategie van Care4More is kort samen te vatten in: ‘Vanuit een non-profit gedachte korte en 
concrete projecten oppakken om iets terug te doen voor de samenleving’. 
 
Niet vanuit een grote organisatie, maar wel met dezelfde impact voor een individu 
 
De dragende kracht achter de stichting zijn de bestuurders.  

 

Doelgroep (voor wie): 
- Particulieren met een directe binding tot de projecten 
- Particulieren die in het algemeen goede doelen willen steunen 
- Bedrijven met directe binding tot de projecten 
- Bedrijven die in het algemeen goede doelen willen steunen 

 

Product (wat bieden wij): 
- Diverse projecten per land 
- Concrete en korte projecten 
- Informatie voorziening in het voor- en na-traject (wat gebeurt er met het geld) 
- Verslaglegging en ervaringen van de individu 

 
Competentie (waarom doen wij het beter): 

- Kleine organisatie met weinig overhead  
- Transparant 

- Directe inzet voor het goede doel via de ambassadeurs 
- Hoge slagingskans per project, uw geld komt terecht waar het hoort 
- Crowd funding idee, indien doel niet bereikt wordt dan gaat het project niet door en zal het 

geld teruggestort worden  
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3.2 Statutaire doelstelling 
De doelstelling van de instelling is opgenomen in de statuten en luidt als volgt: 
Een directe toegevoegde waarde leveren voor de individu met een directe beleving voor de donateur. 
Wij respecteren de giften en zodra een project het levenslicht heeft gezien zal deze tegen de vooraf 

gestelde manier van werken worden uitgevoerd. ‘Uw geld waar het hoort’ 
 
Wij de afstand, u de kortste weg naar het goede doel…… 
 
 
 
 

 
 
 
Toekomst: 

Donateurs en volgers verwachten waar voor hun geld. Er wordt kritisch gekeken naar de prestaties 
van goede doelen en het uiteindelijke resultaat. De laatste jaren zijn goede doelen vaak negatief in 
het nieuws gekomen en aan het imago moet gewerkt worden. We moeten met Care4More de 
donateurs, vrienden en volgers kunnen verzekeren van de juiste inzet van het gedoneerde geld. 

Eerlijk en waar voor je geld. 
 
Ambities (Welke ambities hebben wij op de lange termijn?) 

Het bereiken van concrete doelen die bijdraagt aan het welzijn van de individu. Niet alleen op de 
korte termijn moet de impact aanwezig zijn, maar deze moet op de lange termijn ook waarneembaar 
zijn. Een blijvende verandering.  
 
Core competenties 
Eerlijk, volhardend en resultaatgericht. 

 
Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen.  
 
 

3.3 Afwezigheid van winstoogmerk 
Stichting Care4More heeft geen winstoogmerk zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke 
werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit 
dat de instelling de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan de 
doelstelling.  
 

3.4 Bestemming liquidatiesaldo 
Conform de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI 
met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg 
uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.   
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4. Beleid 

 

4.1 Project Cape2Cape 
De route die het team heeft afgelegd tijdens mission Cape2Cape, heeft geleid van de Noordkaap in 
Noorwegen naar de Zuid Kaap in Zuid Afrika. 
 
Noorderlicht, sneeuw, ijs, regen, storm, modder, mist, kou en warmte. Gedurende de missie, werden 
zowel mens als machine uitgedaagd in de meest verschillende landschappen, variërend van magische 
fjorden, gigantisch toendra’s, enorme gletsjers, extreem hete woestijnen, horizon vullende bergen, 
tropische regenwouden en onvoorziene rivieren. 
 
Tijdens deze reis heeft het team in de meest extreme weersomstandigheden en landschappen 22 
landen aangedaan, voordat zij de Zuid Kaap in Zuid Afrika bereikten. Doormiddel van een reis van de 
Noordkaap in Noorwegen naar de Zuidkaap in Zuid-Afrika, waarbij de gehele opbrengst naar lokale 
projecten is gegaan. 
 
Er zijn 8 goede doelen opgepakt en gerealiseerd verdeeld over 5 verschillende landen op het Afrikaanse 
continent.  
 

 
 
1. Noorwegen   9. Spanje   17. Gabon 
2. Finland   10. Marokko   18. Congo 
3. Zweden   11. Mauritanië   19. Democratische Rep. Congo 
4. Denemarken   12. Mali   20. Angola 
5. Duitsland   13. Burkina Faso  21. Namibië 
6. Nederland   14. Benin   22. Zuid-Afrika 
7. België   15. Nigeria 
8. Frankrijk   16. Kameroen 
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4.2 Te verrichten werkzaamheden van de instelling 
Het startproject van stichting Care4More was “Mission Cape 2 Cape”. Tijdens dit project hebben de  
drie bestuurders binnen een tijdsbestek van twee maanden vanaf Noordkaap in Noorwegen naar 
Kaapstad in Zuid-Afrika gereden.  Hierbij zijn er 8 verschillende goede doelen ondersteund. Tijdens 
deze challenge werden de lokale projecten bezocht en hiervan verschenen updates via website en 
Social Media. 
 
Project 1 Opvangtehuis voor meisjes – Burkina Faso 
Project 2 Schoolgaande kinderen - Burkina Faso 
Project 3 Revalidatiekliniek Morija – Burkina Faso 
Project 4 Hazenlip operaties - Benin 
Project 5 Klompvoet operaties - Benin 
Project 6 Veilig spelen en sporten - Kameroen 
Project 7 Veilig, zorg, school en welzijn - Zuid Afrika 
Project 8 Leerfietsen Township Mitchells Plain – Zuid Afrika 
 

 

4.3 Werving en beheer van gelden 
De instelling heeft gelden ontvangen ten behoeve van de doelstelling doormiddel van de volgende 
wervingsactiviteiten:  
 
Voor de inzameling van de donaties werd het crowdfund model gebruikt. De bekendheid van het 
project en de stichting werd voornamelijk via social media en kranten opgebouwd.  
 

 
 
Het beheer van de verkregen inkomsten vond als volgt plaats: De gelden kwamen op een 
gereserveerde rekening binnen die besteed werd aan de goede doelen. De instelling streefde ernaar 
om de beheerkosten op 0% te houden zodat de donaties voor 100% besteedt konden worden aan de 
goede doelen. Zij is in deze doelstelling geslaagd. 
 
Indien een project niet gehaald zou worden, dan zou de donateur de mogelijkheid krijgen om het geld 
aan een ander voorgesteld project te besteden. Indien de donateur hier geen gebruik van wenste te 
maken dan zou het gedoneerde geld teruggestort worden op de rekening van de donateur. Alle 
projecten werden behaald.  
 

  

https://care4more.wordpress.com/mission-cape-2-cape/the-mission/
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4.4 Vermogen van de instelling 
De instelling houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de 
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling. 
 
De oprichtingskosten en projectkosten werden met middelen vanuit het bestuur en persoonlijke 
sponsors voldaan. De donateur hebben hier niets mee van doen gehad en het geld van de donateur is 
100% aan het goede doel besteed.  
 
 

   

Baten Lasten

Donaties € 15.855,00 Goede doelen

Project Benin Hazenlip operaties € 2.400,00

Project Benin Klompvoet operaties € 2.400,00

Project  Burkina Faso Opvangtehuis meisjes € 1.000,00

Project Burkina Faso Revalidatiekliniek € 1.875,00

Project  Burkina Faso Schoolgaande kinderen € 2.080,00

Project Zuid Afrika Leerfietsen Townships € 2.000,00

Project Zuid Afrika Veiligheid & Educatie € 4.100,00

Totaal € 15.855,00 Totaal lasten € 15.855,00
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5. Overige 
 

5.1 Beloningsbeleid 
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in 

het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie zullen niet worden vergoed en worden door de 

bestuursleden zelf gefinancierd. 

De stichting heeft geen personeel in dienst. 

 

5.2 Beschrijving administratieve organisatie 
De administratie van de stichting wordt gevoerd door de penningmeester van Care4More in de 

persoon van Jos Harms. 

 

5.3 Publicatieplicht 
De instelling voldoet aan haar publicatieplicht doormiddel van de website www.care4more.com .  

  

 

http://www.care4more.com/

