Beleidsplan 2022 - 2023
Stichting Cirrus / Cirrus Foundation
Inleiding mei 2022
Voor u ligt het beleidsplan van de Cirrus foundation, een algemeen nut dienende stichting,
voor de periode mei 2022 – juni 2023. In dit beleidsplan wordt toegelicht welke strategie en
beleid de stichting het komende jaar uit zal voeren, met daarnaast een toelichting op het
financieel beheer van de stichting.
Het RSIN nummer is 862654440
Het KVK nummer is 82919135
1. Missie
De Cirrus Foundation staat voor het positief benaderen van verschillen. Verschillen op ieder
vlak. Wij gaan uit van de kracht die diversiteit brengt. Door actief te luisteren wordt
verschillend perspectief onderzocht en toegepast waardoor een beter resultaat binnen
handbereik komt. Het omarmen van verschillen zorgt voor een sterke, flexibele en
duurzame samenleving.

2. Visie
De Cirrus Foundation is een stichting die zich wil inzetten voor een betere, schonere en
duurzame wereld, waarin gelijkheid tussen mensen en klimaat hoog op de agenda staan.
Wij willen dit doel nastreven door onze kennis en expertise, als ook financiële middelen
beschikbaar te stellen aan projecten die aan dit doel bijdragen. Daarbij stimuleren we een
ondernemende aanpak. We willen ruimte creëren voor verschillende denkbeelden en
benaderingen binnen de thematieken. Onderwijs en kunst zijn instrumenten die we hierbij
graag inzetten.

3. Doelen
De Cirrus foundation dient een maatschappelijk belang en heeft geen winstoogmerk. Om de
in paragraaf 1 en 2 geformuleerde visie en missie te volbrengen, heeft de stichting de
volgende doelstellingen geformuleerd:
1.

Het realiseren van een schonere en meer duurzame samenleving, een en ander in
de ruimste zin van het woord, binnen de thematiek van klimaatuitdagingen

De Cirrus Foundation ziet de kracht van diversiteit als oplossing voor het realiseren van een
schonere en meer duurzame wereld. Hierbij dient rekening te worden gehouden met
verschillende invalshoeken en belangen.
Wij schenken extra aandacht aan circulaire economie. Het vergroten van bewustwording,
voor het realiseren van een positief effect op het natuurlijk kapitaal, is hierbij een essentieel
onderdeel.
2.

Het realiseren van een veilige, respectvolle plek voor iedereen in de wereld, binnen
mensenrechten thematiek.

Binnen het thema mensenrechten wil de Cirrus Foundation financiële middelen, kennis en
expertise ter beschikking stellen aan projecten die een focus hebben op de vrijheid en
gelijkheid tussen mensen. Gelijkheid kan alleen bestaan door verschillen te omarmen.
Hierdoor ontstaat een evenwichtige samenleving met kansen voor ontplooiing voor
iedereen.
De Cirrus Foundation ziet om haar doelen te bereiken een belangrijke rol weggelegd voor
het creëren van gelijke kansen. Ook de vrijheid van meningsuiting en een goede
onafhankelijke journalistiek is van belang. Om elkaar te kunnen en willen begrijpen is juiste,
respectvolle en volledige informatie met aandacht voor verschillende invalshoeken nodig..

Werkwijze
Om te beoordelen of we met financiële middelen en expertise kunnen helpen onderwerpt de
coördinator projectplannen uitgebreid aan een selectie en goedkeuringsproces. Pas na
meerdere gesprekken kan de coördinator besluiten dat er een aanvraag kan plaatsvinden.
Nadat het bestuur een aanvraag voor ondersteuning heeft goedgekeurd zal dit in de regel
plaatsvinden door het doneren van geld. Naast het doneren van geld stelt de Cirrus
Foundation haar beneficianten in staat om gebruik te maken van de kennis en expertise van
de foundation. De algemeen nut beogende organisaties die wij willen ondersteunen kunnen
zowel grote als kleine stichtingen en NGO’s zijn, liefst voorzien van een ANBI status.
4. Beleidsacties 2022-2023
De Cirrus foundation heeft verschillende commissies ingesteld en een coördinator
aangesteld welke zorg zullen dragen voor het zoeken van geschikte projecten. De
coördinator zal geschikte en bij de Cirrus doelstellingen passende projecten aan het bestuur
voorleggen. Tevens begeleidt hij de beneficianten binnen de kaders van de afspraken die
rondom de ondersteuning van toepassing zijn. Deze afspraken worden contractueel
vastgelegd. Tevens zal er een reputatieonderzoek hebben plaatsgevonden om te zekeren
dat de doelen van de begunstigde overeenkomen met de doelen van Cirrus.
De Cirrus Foundation heeft kaders vastgesteld voor haar ondersteuning welke op aanvraag
worden toegezonden. Tevens kan een formulier voor het aanvragen van een ondersteuning
worden toegezonden.

Organisatie & Financiering
De Cirrus foundation is opgericht door Yvonne Swaans en Richard Westerhuis. De stichting
wordt voor de uitoefening van haar taken in de periode 2021-2023 volledig gefinancierd uit

bijdragen van (bedrijven van) de oprichters van de stichting. Het bestuur van de stichting
werft zelf geen financiële middelen.

5. Ambitie
Het bestuur heeft ten doel substantiële bijdragen (schatting jaar 1 in totaal € 1.000.000,-) te
geven aan de gekozen goede doelen. Op dit moment is de foundation in een ontwikkelfase.
Er worden heden een aantal organisaties ondersteund en er wordt onderzoek gedaan naar
verschillende geschikte projecten/goede doelen.
De stichting houdt geen reserves aan voor toekomstige jaren en doneert direct aan
begunstigden aan de hand van een projectplan met toekenningscriteria. Bij opheffing van de
instelling wordt het vermogen dat overblijft feitelijk en volgens de regelgeving besteed aan
een ANBI met een soortgelijk doel.
Hieronder een weergave van de organisatiestructuur van de stichting.

6. Bestuur

Het bestuur voert haar werkzaamheden onafhankelijk en onbezoldigd uit. Voor
bestuursleden, commissieleden en vrijwilligers is er reiskostenvergoeding beschikbaar,
maar geen overige onkostenvergoeding. Het bestuur wordt jaarlijks voorgedragen door een
benoemingscommissie. Het bestuur kiest nieuwe leden. Er is tevens een commissie klimaat
en een commissie mensenrechten actief. Besluitvorming door het bestuur vindt plaats door
⅔ meerderheid.
De ontwikkeling en begeleiding van projecten wordt uitbesteed, in 2021/2022 aan de
coördinator goede doelen. Alle overige werkzaamheden worden gedaan door het bestuur.
Het bestuur houdt toezicht en controleert deze derden in de uitvoering van hun taken. Deze
vorm is gekozen om als moderne stichting zodoende financieel en organisatorisch flexibel te
kunnen handelen en snel te anticiperen op ontwikkelingen in de sector waarin de stichting
handelt. Zowel organisatiestructuur, beleidsplan als statuten zijn opgesteld onder ANBI
regelgeving.
Het bestuur bestaat uit:
Yvonne Swaans, Voorzitter en medeoprichter
Marcel van der Veer, Secretaris
Gidi van Boxmeer, Penningmeester

