
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Beleidsplan 2019-2021 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Oprichting: 28 december 2016 
ANBI sinds: 28 december 2016 
RSIN:   8571 03 805 
KvK nr.:  67638384 
Telefoon: 0621-593125 
Email:  info@saanfoundation.nl 
 

 

 

 



2 

 

Inleiding 
De Stichting SAAN Foundation (voorheen Stichting Sa4) is een initiatief van de familie Joop en 
Irma Saan. Het gaat de familie goed en middels deze Stichting willen ze goede doelen 
ondersteunen. De drie zussen Claudia, Linda en Barbara hebben samen met hun broer Jordi deze 
Stichting in december 2016 opgezet. 
 
Doel 
In de statuten is het doel als volgt omschreven: “ De Stichting heeft ten doel het bevorderen van 
het algemeen maatschappelijk welzijn, door middel van het initiëren, steunen en uitbouwen van 
projecten op het gebied van o.a. welzijn, onderwijs, bescherming van natuur en milieu, 
gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn, een 
combinatie van deze doelen, het financieel of op andere wijze ondersteunen van een algemeen 
nut beogende instelling en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.” De Stichting streeft geen 
winst na. 
 
Werving van gelden 
Saan Holding B.V. heeft toegezegd, indien de resultaten positief zijn, dat zij jaarlijks 5 % van de 
winst voor belasting zal schenken aan de Stichting met een maximum van EUR 100.000 
 
Afwezigheid winstoogmerk 
De Stichting streeft geen winst na, zoals eveneens verwoord in artikel 2 lid 3 van de statuten. 
 
Bestemming liquidatiesaldo 
Bij liquidatie wordt een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting zoveel mogelijk 
besteed overeenkomstig het doel van de Stichting 
 
Beleid 2017-2018 
Jaarlijks worden een aantal doelen en/of projecten gekozen welke de Stichting specifiek willen 
steunen. Per doel wordt beschreven waarom dit doel gekozen is. Voor één van deze doelen zal 
een wervingsactie worden opgezet. Het opgehaalde bedrag zal worden verdubbeld door de 
Stichting. 
 
In de commissievergaderingen hebben wij gediscussieerd over mogelijke doelen en de motivatie 
waarom wij voor bepaalde doelen zouden moeten kiezen. Gezien de hoeveelheid van het aantal 
mogelijke goede doelen bleek het steeds lastig de discussie te kaderen. Uiteindelijk zijn er keuzes 
gemaakt waarbij niet altijd unanimiteit was. De volgende donaties zijn in 2017 en 2018 gedaan: 

Donaties 2017      Donaties 2018     

• Hulphond Nederland  
• Donkey Sanctuary Bonaire  
• KWF – Alpe d’Huzes  
• VUmc Alzheimercentrum  
• Rode Kruis – Serious Request  
• Artis – Giraffe 

• Opkikkerdag 
• Stichting Jantje Beton 
• Ambulance Wens 
• Vogelopvang Naarden 
• Stichting Appeltaartconcerten 
• Artis - Giraffe
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Voor Hulphond Nederland is een wervingsactie opgestart waarbij een donatie werd gevraagd 
met als tegenprestatie de DamtotDam by Night en de DamtotDam Fietsclassic. Commissie leden 
die niet voor 100% achter de keuze stonden vonden het lastig om enthousiast geld te vragen 
voor Hulphond Nederland. Het is van belang dat bij een volgende keuze zoveel als mogelijk naar 
unanimiteit wordt gestreefd. Wij vroegen ons wel af of wij jaarlijks een wervingsactie moeten 
opzetten omdat je in dezelfde vijver gaat vissen. Vandaar dat de Opkikkerdag een uitstekend 
alternatief was. Enerzijds geef je geld voor de organisatie anderzijds ben je zelf direct betrokken 
bij de mensen die een dag in het zonnetje worden gezet.  
 
Beleid 2019-2021 
Voor de komende jaren willen wij het volgende beleid gaan voeren: 
 

• Jaarlijks maximaal focussen op 2 hoofdonderwerpen.  
Voor 2019 is gekozen voor Kinderen en Milieu. 

• Beperken tot Nederland. 

• Wervingsacties maximaal om het jaar. 

• Medewerkers Koninklijke Saan meer betrekken bij Saan Foundation: 
o Medewerkers van Koninklijke Saan kunnen gemotiveerd goede doelen aandragen. 
o Alle medewerkers kiezen hieruit 3-4 doelen. 
o Per project wordt € 2.500 gedoneerd 

• Kleine donaties 
o De commissieleden kunnen individueel voor maximaal € 1.000 per jaar per lid 

donaties toezeggen. 
o Voor ondersteuning van projecten in de werkgebieden van Koninklijke Saan in 

Diemen en Tilburg is jaarlijks een budget beschikbaar van € 5.000.  
 
Prognose 2019-2021 
De Stichting verwacht voor deze jaren de volgende inkomsten en uitgaven te hebben: 
 
               2019          2020           2021 
Inkomsten uit giften 100.000 100.000 100.000  
 
Donaties gekozen doelen 60.000 75.000 75.000 
Overige donaties 20.000 20.000 20.000  
Algemene kosten 1.000 1.000 1.000 
 81.000 96.000 96.000 
 
Vermogen  
Het vermogen van de Stichting staat op een bankrekening. De inkomsten zullen uiteindelijk 
geheel of nagenoeg geheel besteed worden besteed aan onze doelstellingen. Na de opstartfase 
zal de Stichting niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit 
van de voorziene werkzaamheden/projecten ten behoeve van de doelstelling van de Stichting. 
 
Bestedingsbeleid 
Uit artikel 9 van de statuten blijkt dat geen persoon of rechtspersoon over het vermogen van de 
Saan Foundation kan beschikken alsof het zijn of haar eigen vermogen is en dat geen persoon of 
rechtspersoon doorslaggevende zeggenschap heeft.  
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Bestuur 
De Stichting heeft een bestuur, bestaande uit vijf onafhankelijke bestuurders, en een commissie 
die bestaat uit familie. 
 
Het bestuur: 
Voorzitter:   Linda Saan 
Penningmeester:  Ewout van Heiningen 
Secretaris:   Marijke Stolk 
Lid:   Peter Jeukens 
Lid:   Lex Tange 
 
De commissie: 

• Claudia van Heiningen- Saan 
• Jordi Saan 
• Linda Saan 
• Barbara Saan 

• Ewout van Heiningen 
• Franca Hendriks 
• Irma Saan 
• Joop Saan 

 
Beloningsbeleid 
De leden van het bestuur en commissie ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, 
zoals opgenomen in artikel 5 van de statuten. Onkosten worden vergoed, mits niet bovenmatig. 
Er is geen personeel in dienst.  
 
Administratie 
De administratie wordt gevoerd door de penningmeester van de Stichting. 
 
Publicatieplicht 
De Stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van haar website 
www.saanfoundation.nl. 
 
 
 
Dit beleidsplan zal door het bestuur definitief worden goedgekeurd in de vergadering van Stichting 
SAAN Foundation te Bussum. 
 
Voorzitter     Penningmeester   Secretaris  
Linda Saan    Ewout van Heiningen   Marijke Stolk 
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Lid      Lid       
Peter Jeukens    Lex Tange     
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