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1. INLEIDING
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Care For All het actuele beleid vast. Dit beleidsplan
is vastgesteld in de bestuursvergadering van oktober 2015. Het beleidsplan zal indien nodig jaarlijks
worden aangepast.

2. STRATEGIE
2.1 Doelstellingen
De doelstellingen van Care For All zijn opgenomen in artikel 2.1 van de statuten en luiden als volgt:
•	Het bevorderen van het welzijn van kinderen wereldwijd door financiële ondersteuning van projecten gericht op onderwijs, zorg en bescherming tegen misbruik, geweld en kinderarbeid.
•	Het bevorderen van het welzijn van dieren, door financiele ondersteuning van projecten gericht
op bescherming tegen dierenmishandeling en stroperij, opvang van asieldieren en alle andere
gevallen van dierenleed.
•	Financieel ondersteunen van onderzoek en behandeling van ziektes die een grote impact hebben
op de levensduur en kwaliteit van patiënten. Gedacht hierbij moet worden, maar niet uitsluitend,
aan ziektes als kanker, Alzheimer en ALS.
•	Het verbeteren van de positie van kansarme Nederlanders en/of Nederlanders die in armoede
leven door het ondersteunen van projecten gericht op het vergroten van hun kansen en het bestrijden van gevolgen van hun levenssituatie.
Met deze doelstellingen beoogt de Care For All het algemeen belang te dienen en wil zij absoluut
zuiver en integer handelen met betrekking tot de grote verantwoordelijkheden die zij hierbij heeft.
2.2 Geen winstoogmerk
Care For All heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.3 van de statuten en uit de feitelijke
werkzaamheden. Care For All streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit
dat Care For All de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstellingen. Het streven is om er voor te zorgen dat kosten en bestedingen redelijk in evenwicht zijn
en dat zoveel mogelijk inkomsten worden besteed aan haar gestelde doelen.

2.3 Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 14.4 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo 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.

3. TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN VAN CARE FOR ALL
Care For All verricht de volgende werkzaamheden:
- Verwerving van haar inkomsten t.b.v. haar doestellingen.
- (Financiele) Ondersteuning van Algemeen Nut Beoogende Instellingen wiens doelstellingen in lijn
zijn met de doelstellingen van Care For All.
Door financiële ondersteuning te bieden aan die ANBI instellingen draagt Care For All bij aan de
realisatie van haar eigen doelstellingen zoals vermeld in artikel 2.1 van de statuten.
3.1 Werving en beheer van gelden
Care For All kan in het algemeen inkomsten verkrijgen van o.a. haar donateurs, uit nalatenschappen
en eigen fondsenwerving.
Care For All streeft ernaar om de beheerskosten niet hoger te laten zijn dan 10% van de totaal
beschikbare fondsen.
In principe wordt het geld zo snel mogelijk besteed aan de doelstelling. In bepaalde gevallen moeten
reserves worden aangelegd, omdat een zorgvuldige besteding tijd vraagt of dat verplichtingen voor
een reeks van jaren worden aangegaan. In dat geval worden die gelden belegd of op een spaarrekening gezet van een Nederlandse Bank. Hierbij worden bewuste keuzes gemaakt ten aanzien van
de periode en de risico’s. Ook kan aandacht worden besteed aan het maatschappelijk verantwoorde
karakter van eventuele beleggingen.
Het beheer van de verkregen inkomsten gebeurt door onze penningmeester en wordt op toegezien
door het overige bestuur en de accountant.

3.3 Vermogen
Care For All houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen van Care For All. Indien Care For
All donaties ontvangt met een bestedingsbeperking, dan zal bij aanvaarding van Care For All deze
beperkingen honoreren.
3.4 Bestedingsbeleid
Care For All heeft voor 2015 bepaald dat de verkregen inkomsten conform de doelstellingen wordt
besteed aan o.a. de volgende projecten: Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland, International
Fund for Animal Welfare, Stichting Dierennood en Steun Stichting Alzheimercentrum. In de loop
van het jaar kan hier een aanvulling / wijziging op komen.
3.5 Beschikken over het vermogen van de beschikking
Op grond van artikelen 4 en 6 van de statuten van Care For All en haar feitelijke werkzaamheid
heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen Care For All. Aldus kan
geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van Care For All als ware het eigen
vermogen.
4. BELONINGSBELEID
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, conform artikel 4.7
van de statuten. Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden
vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.
4.1 Beschrijving administratie organisatie
Het bestuur van Care For All bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Er zijn
geen personeelsleden. De administratie van de Care For All wordt in eigen beheer gevoerd door
onze penningmeester en regelmatig besproken binnen het bestuur. De jaarrekening van Care For All
wordt opgesteld door een accountant. Minimaal één keer per jaar zal zij een financiele verantwoording openbaar maken.
4.2 Publicatieplicht
Care For All voldoet aan haar publicatieplicht door plaatsing van de (wettelijke vereiste) gegevens
op haar website met adres: http://www.careforall.info

