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l.lnleidins
Voor u ligt het beleidsplan 2OL9-2O2! van de Stichting lmpuls Foundation. Het plan omvat een overzicht van de
doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van gelden.

De stichting heeft een ANBI status (algemeen nut beogende instelling) verkregen van de Belastingdienst. Het
voorliggende beleidsplan is mede opgesteld in het kader van de ANBI regeling en geeft inzicht in de manier
waarop de doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd.

2.Rechtsvorm, inschriiving. iaarverslagen en contactgegevens
lmpuls Foundation is opgericht per 7 juli 20L1 en sinds deze datum heeft zij zich intensief ingezet voor het
nastreven van haar statutaire doelstelling.
Het bestuur wordt gevormd door de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden, die op haar beurt bestuurd wordt
door de heer O.J. Heijst.

lmpuls Foundation is ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer 531L4043 als de Stichting lmpuls
Foundation, adres Sam van Houtenstaat74, L069 JP te Amsterdam, postadres Postbus 9139, 1006 AC
Amsterdam.
Het fiscaal nummer van de stichting is 850752516.
Het bankrekeningnummer is NL16ABN 0512 838 690, t.n.v. Stichting lmpuls Foundation Amsterdam.

Contacten met de stichting verlopen via het algemeen telefoonnummer: 020-5158888.

3.Profiel, doelstellins en werkzaamheden
lmpuls Foundation is werkzaam in Nederland, met name in de regio groot Amsterdam en stelt zich
statutair ten doel: De stichting stelt zich ten doel:

a. het initiëren, ontwikkelen, implementeren en exploiteren van activiteiten en werkzaamheden op
het gebied van welzijn, in de ruimste zin van het woord;
b. het initiëren, ontw¡kkelen en ímplementeren van activiteiten en werkzaamheden op het gebied
van welzijn in de ruimste z¡n van het woord, ten dienste van de rechtspersonen die bestuurd worden
door de oprichter, al dan niet in samenwerking met andere part¡jen;
c. het bevorderen van activiteiten welke beogen de sociale, culturele en maatschappelijke positie van
bewoners in de gemeente Amsterdam te ondersteunen en waar nodig te ontwikkelen;
d. het bevorderen van basis-educatieve activiteiten, met het oog op de eígen ontwikkeling van
bewoners in de gemeente Amsterdam.

De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden komen overeen

Met de werkzaamheden van lmpuls Foundation wordt het algemeen belang gediend. De stichting
beoogt niet het maken van winst.
Maatschappelijke thema's waar lmpuls Foundation zich met haar activiteiten "goede doelen" op richt
zijn onder meer: armoedebestríjding, voorkomen eenzaamheid en isolement, participatie en
activering van [met name kwetsbare] personen, bevordering zelfredzaamheid en activiteiten voor de
ontwikkeling van jonge mensen. Om deze activiteiten mogelijk te maken probeert lmpuls Foundation
om financiering en menskracht te werven bij fondsen, bedrijven, particulieren en overheid.
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ln het actuele beleid staan voor het realiseren van de doelen de volgende acties centraal:
-Acquisitie bij maatschappelijk betrokken ondernemingen en vermogende particulieren voor het verkrijgen van
financiering en/of inzet vrijwilligers voor de realisering van de activiteiten Imunten, mensen, middelen];
-Opzetten en uitbreiden van netwerken met maatschappelijk betrokken ondernemingen;
-Fondsenwerving en acquisitie bij overheid voor de activiteiten.

Communicatie
Via nieuwsbrieven wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen. Overige media zijn:
website, Linkedln, Facebook en ïwitter.

4.Werving van gelden

lmpuls Foundation is voor het uitvoeren van haar activ¡teiten volledig afhankelijk van: giften/schenkingen,
donaties, subsidies, financiële bijdragen, erfenissen en legaten (onder voorwaarde boedelbeschrijving) en
andere baten die de doelstell¡ng van de stichting ten goede komen. De werving van deze gelden gebeurt op
een kleinschalige maar directe manier zoals tijdens gesprekken met relaties en door specifieke schriftelijke
aanvragen, via e-mail, etc. De bestaande contacten met de diverse donateurs en organisaties worden actief
onderhouden.
De kosten van werving van gelden, ondersteuning en het beheer staan in redelijke verhouding tot de
bestedingen ten behoeve van het doel van lmpuls Foundation.

S.Beheer en besteding van vermopen
Het vermogen van lmpuls Foundation bestaat uit het werkkapitaal voor de uitvoering van de activite¡ten en
wordt gevormd door de gelden en middelen zoals hiervoor genoemd. Het vermogen wordt aangewend voor de
realisering van de doelen van lmpuls Foundation en mag niet groter zijn dan redelijkerwijs daarvoor nodig is.
De verkregen gelden zijn op het moment van het vaststellen van dit beleidsplan nog nihil. Het vermogen wordt
beheerd door de st¡chting lmpuls Foundation.
De geworven gelden worden zo direct mogelijk besteed aan de activiteiten.
De indirecte kosten zijn minimaal en hebben betrekking op werving en administratie.
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekk¡ng hebben. Alle
opbrengsten (giften, donaties, bijdragen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door
lmpuls Foundation worden ontvangen.
Binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar wordt een jaarrekening opgemaakt, die wordt gecontroleerd
door een registeraccou ntant.
lndien de stichting lmpuls Foundation wordt ontbonden zal de uitkering van het overschot na vereffening
geschieden ten behoeve van een instelling die in hoofdzaak hetzelfde of een aanverwant doel beoogt.

6. Financiën
Zoals al aangegeven bij de werving van gelden is het startvermogen van lmpuls Foundation nihil. Vermogen
wordt verkregen door de werving van gelden en via subsidie van de gemeente Amsterdam voor de uitvoering
van de activiteiten bouwspeelplaats Het Landje en kinderboerderij De Uylenburg.

Amsterdam, 13 decem 2018,
Sticht¡ng lmpuls Fou ati

o.J
Directeu u u rder

Bijlage: Anb¡ st¡cht¡ng lmpuls Foundation
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ANBI
Algemeen N ut

Beogende lnstelling

ANBI status stichting Impuls Foundation
Om een ANBI status te verkrijgen moeten het doel en de activiteiten van de organisatie
een algemeen belang dienen. Verder mag de organisatie geen wistoogmerk hebben en
geen particulier belang dienen. De belastingdienst heeft de stichting Impuls Foundation
aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat de
financiële bijdragen / donaties aan Impuls Foundation ten goede komt aan
maatscha ppel ij ke activiteiten.
Deze ANBI status levert voor degenen die flnancieren/doneren aan Impuls Foundation
bepaalde fiscale voordelen op. Voor de actuele regels verwijzen we naar de
Belastingdienst, www.Belastingdienst.nl.
Hieronder volgt nadere informatie over de organisatie.

Statutaire naam: stichting lmpuls Foundation

Handelsnaam: lmpuls

KvK nummer: 53114043

RSIN fiscaal nummer: 8507525L6

Het bankrekeningnummer: NL16ABN 0512 838 690

Bezoekadres: Sam van Houtenstraat 74,1067 JP Amsterdam

Postbusnummer: 9L39, 1006 AC Amsterdam

Telefoon: 020-5L58888

E-mailadres: impuls@impuls.nl

De stichting lmpuls Foundation is werkzaam binnen het werkgebied van de opríchter, de
brede welzijnsstichting Welzijn Westelijke Tuinsteden. De stichting stelt zich ten doel:

a. het initiëren, ontwikkelen, implementeren en exploiteren van
activiteiten en werkzaamheden op het gebied van welzijn, in de
ruimste zin van het woord;
b. het initiëren, ontwikkelen en implementeren van activiteiten en
werkzaamheden op het gebied van welzijn in de ruimste zin van het
woord, ten dienste van de rechtspersonen die bestuurd worden door
de oprichter, al dan niet in samenwerking met andere partijen;
c. het bevorderen van activiteiten welke beogen de sociale, culturele
en maatschappelijke positie van bewoners in de gemeente
Amsterdam te ondersteunen en waar nodig te ontwikkelen;
d. het bevorderen van basis-educatieve activiteiten, met het oog op de
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