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Inleiding 
Hartige Samaritaan is een stichting die door acties de integratie tussen Nederlanders en 
vluchtelingen wil bevorderen. De eerste actie die Hartige Samaritaan doet, is een pop-up 
restaurant (mede) door en voor vluchtelingen opzetten. 
 
Hartige Samaritaan is op 10-10-2016 ingeschreven bij notariskantoor Dijkhuis-Koeman. Zij is 
sindsdien ook bekend bij de Kamer van Koophandel. 
 
Het initiatief voor de stichting is bij een paar studenten van de studentenvereniging C.S.R. te 
Delft begonnen. In juni 2016 was er een managementteam (MT) gevormd voor het 
organiseren van het restaurant dat door Stichting Hartige Samaritaan verwezenlijkt wordt. 
Het MT van dit eerste Hartige Samaritaan restaurant is tevens het bestuur van de stichting.  

Strategie 

Kernprincipes van de instelling 

Statutaire doelstelling 
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2.1 van de akte en luidt als volgt. 
 
“De stichting heeft ten doel: 

a. Acceptatie en integratie tussen Nederlandse burgers, studenten en vluchtelingen 
stimuleren; 

b. Vluchtelingen de mogelijkheid bieden werkervaring op te doen; 
c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.” 
 
Met dit doel tracht de stichting het algemeen belang van de maatschappij te dienen. Hierbij 
ligt de focus op de vluchtelingengroep in de maatschappij. Acceptatie en integratie tussen 
verschillende (etnische) groepen in de maatschappij zorgen voor meer cohesie en daarmee 
draagt de stichting bij aan de bloei van een goede sociale en economische situatie. 

Afwezigheid van winstoogmerk 
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.3 van de akte en uit de 
feitelijke werkzaamheden.  
 
“De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.” 
 
Hartige Samaritaan streeft niet naar winst om de winst zelf. Dit blijkt hieruit, dat de 
restaurants die de stichting opzet, gerund worden door uitsluitend vrijwilligers. De winst die 



een restaurant draait, wordt aan een algemeen nut beogende instelling gegeven dat een 
soortgelijke doelstelling heeft als Hartige Samaritaan. Hiermee laat de stichting alle winst ten 
goede komen van de doelstelling. Een klein deel van de opbrengst wordt geïnvesteerd in de 
stichting om het mogelijk te maken om later nog een restaurant op te zetten. 

Bestemming liquidatiesaldo 
In artikel 12.3 van de akte is te vinden dat het liquidatiesaldo ten goede komt aan een 
andere ANBI met een gelijksoortige doelstelling. 
 
“Indien het bestuur besluit tot ontbinding zal een batig liquidatiesaldo (na voldoening van 
derden/rechthebbenden) worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende 
instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of 
nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en een soortgelijke doelstelling heeft. Ook in 
andere gevallen van ontbinding zal een batig liquidatiesaldo overeenkomstig dienen te 
worden bestemd.” 

Missie 
Hartige Samaritaan wil Nederlanders bewust maken van de situatie rondom vluchtelingen. 
Het streven is dat Nederlanders en vluchtelingen leren om elkaar te accepteren. Verder wil 
Hartige Samaritaan integratie tussen de verschillende groepen in de Nederlandse 
maatschappij verbeteren. Daarnaast laat Hartige Samaritaan de welwillendheid van 
Nederlanders aan vluchtelingen zien. Hartige Samaritaan stimuleert mensen om te geven 
om hun medemens, door bewust tijd en geld daaraan te besteden. 
  



 

Beleid 

Te verwachten werkzaamheden van Hartige Samaritaan 
In artikel 2.2 van de akte van Stichting Hartige Samaritaan is de manier vermeld waarop zij 
haar doel onder meer tracht te verwezenlijken. 
 
“De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a. Projectmatige acties ten bate van het doel te verwezenlijken of doen laten 
verwezenlijken; 

b. Bijeenbrengen van gelden om activiteiten ten bate van het doel te steunen of 
verwezenlijken; 

c. Bekendheid verwerven voor activiteiten ten bate van het doel; 
d. Het uitdragen van het doel van de stichting; 
e. Alle andere wettige middelen die helpen om haar doel te realiseren.“ 

 
Hartige Samaritaan wil haar doelen volgens artikel 2.2.a te behalen door projectmatige 
acties ten bate van het doel te verwezenlijken of doen laten verwezenlijken. Dit betekent 
concreet dat Hartige Samaritaan zich het komende jaar zal richten op de volgende 
werkzaamheden: 
 

- Het opzetten van een vluchtelingenrestaurant in Delft/Rijswijk in samenwerking met 
het asielzoekerscentrum; 

- Het zoeken naar andere initiatiefnemers voor soortgelijke projecten in andere 
Nederlandse steden; 

- Het inventariseren van andere acties om integratie te bevorderen. 
 
Omdat de stichting net is opgericht, is het moeilijk te zeggen met hoeveel verschillende 
soorten acties de stichting zich bezig wil en kan houden. Het uitgangspunt voor het oprichten 
van de stichting was het opzetten van een tijdelijk vluchtelingenrestaurant. Dit zal dan ook in 
eerste instantie de werkzaamheden van Hartige Samaritaan omvatten. Dit zal gebeuren in 
het voorjaar van 2017 in Delft, in samenwerking met het AZC te Rijswijk. 
 
Als dit een succes blijkt te zijn, zal er na afloop van dit restaurant actief gepromoot en 
gezocht worden naar andere initiatiefnemers die een soortgelijk project willen opzetten in 
een andere Nederlandse stad. Als deze initiatiefnemers voldoende vrijwilligers om zich heen 
kunnen verzamelen, kunnen zij met een bijdrage van Hartige Samaritaan in de vorm van 
een klein startbedrag en een overdracht van de verworven kennis, dit opzetten. 
 
Deze acties zullen op een zo praktisch mogelijke manier opgezet worden, zodat veel 
mensen op een laagdrempelige manier betrokken kunnen raken bij dit project. Op die 
manier krijgt het initiatief breder draagvlak en zullen er meer mensen bereikt worden, wat 
aansluit bij artikel 2.2.c uit de statuten. 
 



Naast het bestaande idee van een tijdelijk vluchtelingenrestaurant, zal Hartige Samaritaan 
zich ook verdiepen in andere mogelijkheden om haar doel te bereiken. Er zal dan zowel naar 
kleinschalige en eenmalige acties gekeken worden, waarbij gedacht kan worden aan een 
buurtbarbecue, maar ook naar grotere projecten, zoals het restaurant. 
 
Voor al het bovenstaande geldt dat deze activiteiten bedoeld zijn om Nederlanders en 
vluchtelingen dichter bij elkaar te brengen. Het is dus zaak dat in al deze activiteiten 
Nederlanders en vluchtelingen samenwerken, of dat deze activiteiten bijdragen aan de 
acceptatie van vluchtelingen, door een heersend negatief beeld over vluchtelingen weg te 
nemen. 
 
Door het opzetten, ondersteunen en stimuleren van deze activiteiten draagt Hartige 
Samaritaan bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2.1 van de 
statuten. 

Werving en beheer van gelden 
De stichting werft gelden om activiteiten ten bate van het doel te steunen of verwezenlijken. 
De gelden zullen dus voor een specifieke activiteit geworven worden. Dit zal door middel van 
de onderstaande wervingsactiviteiten gedaan worden: 

- Aanvragen van fondsen die aansluiten bij onze doelen; 
- Kerkgemeenschappen aanschrijven; 
- Donateurs werven via netwerken van bestuurders en betrokken vrijwilligers en via 

(lokale) media voor een sponsoractie; 
- Afdracht bij activiteiten naar de stichting; 

 
Het beheer van de gelden zal worden uitgevoerd door de penningmeester van de stichting. 
Jaarlijks zal de balans en de staat van baten en lasten opgesteld worden. 
 
Tevens zal de penningmeester beheer voeren over: 

- de bankrekening 
- de kosten en baten 
- onkostenvergoedingen, waarbij ernaar gestreefd zal worden om deze zo laag 

mogelijk te houden. 

Vermogen van de instelling 
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit 
van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling. De stichting besteedt de 
verkregen inkomsten conform de doelstellingen die genoemd zijn in Hoofdstuk 1 van dit 
beleidsplan. 

Bestedingsbeleid 
De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling. Dit zal gebeuren aan 
het geplande projectrestaurant in het voorjaar van 2017. Hierna zullen de inkomsten besteed 



worden aan een nieuw tijdelijk restaurant in een andere plaats, of een ander initiatief wat 
aansluit bij onze doelstelling. 

Beschikken over het vermogen van de instelling 
Op grond van artikel 6 van de statuten van de stichting (bepaling omtrent de besluitvorming 
door het bestuur) en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon 
doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon 
beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen. 
  



 

Beheer 

Vermogen van de instelling  
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli tot 30 juni. De begroting is hier dan ook op 
gemaakt. 
 
UITGAVEN  INKOMSTEN  

    

Bestuur  Dekkingen  
Reis- & telefoonkosten € 50,00 Rente &overige incidentele baten € 100,00 
Ondersteunende 
diensten  Bijdragen partnerorganisaties € 0,00 
Accountancy € 1.500,00 Bijdrage vanuit het restaurant € 6.700,00 

Administratie € 0,00   

Externe kosten    
Verzekeringen & 
Vergunning € 750,00   

Bankkosten € 150,00   

Inschrijving KvK € 50,00   

Representatie € 200,00   

Sub totaal € 2.700,00   

Onvoorzien 5% € 135,00   

    
Totaal € 2.835,00 Totaal € 6.800,00 

    

    

  Resultaat € 3.965,00 
Begroting 10-10-2016 tot en met 30-06-2017 
 
Zoals te zien is, gaan er geen vergoedingen naar vrijwilligers, dan alleen de dekkingen van 
de onkosten voor reizen en bellen. Om toekomstige projecten van de stichting te kunnen 
doen verwezenlijken, staat er ongeveer €4.000 als resultaat in de begroting. Deze 
toekomstige projecten zijn nodig om te voldoen aan onze doelstelling. Om initiatiefnemers 
voor een volgend project te vinden, is een post van €200,- begroot. Deze post is ook om 
Stichting Hartige Samaritaan meer bekendheid te geven. 
 
De afdracht van het geplande pop-up restaurant aan Stichting Hartige Samaritaan is 
€6.700,-. Het uiteindelijk begrote resultaat van ca. €5.000,- gaat naar het vastgestelde 



winstbestedingsdoel, Stichting Timon (www.dichterbijvluchtelingen.nl). In het geval dat de 
opbrengst van het restaurant hoger is dan begroot, zal van dat gedeelte van de opbrengst 
90% naar het winstbestedingsdoel gaan en 10% naar de stichting. De afdracht naar de 
stichting zal maximaal €9.700,- bedragen; daarboven zal de volledige 100% weer naar het 
winstbestedingsdoel gaan. Er wordt gestreefd om bij elk project een zo eerlijk mogelijke 
afdracht naar de stichting te hebben, om zo andere projecten weer mogelijk te maken. De 
hoogte van deze afdracht zal per project bepaald worden. 
 
UITGAVEN  INKOMSTEN  

    

Bestuur  Dekkingen  
Reis- & telefoonkosten € 20,00 Rente &overige incidentele baten € 100,00 
Ondersteunende 
diensten  Bijdragen partnerorganisaties € 0,00 
Accountancy € 1.500,00 Geld van de stichting € 3.965,00 

Administratie € 0,00   

Externe kosten    
Verzekeringen & 
Vergunning € 750,00   

Bankkosten € 150,00   

Representatie € 200,00   

Sub totaal € 2.620,00   

Onvoorzien 5% € 131,00   

    
Totaal € 2.751,00 Totaal € 4.065,00 

    

    

  Resultaat € 1.314,00 
Begroting 01-07-2017 tot en met 30-06-2018 
 
De reis en telefoonkosten zijn het tweede jaar lager, omdat de stichting dan beter 
georganiseerd is. Ook is de uitgave ‘Inschrijven KvK’ hier niet aanwezig. Het resultaat is hier 
minder dan de helft van het saldo van 2016/2017. 
 
Er worden zo min mogelijk uitgaven gedaan, zodat al het geld dat we hebben zoveel 
mogelijk besteed kan worden naar de invulling van het doel volgens de akte.  
 
Het is belangrijk dat er binnen twee jaar een nieuw managementteam tot het opzetten van 
een restaurant komt, of een gelijkschalige actie met een even grote opbrengst, waardoor de 
stichting langer kan voortbestaan, anders moet de stichting opgeheven worden. 
 
 

http://www.dichterbijvluchtelingen.nl/


Overige 

Beloningsbeleid 
De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 3.5 van de statuten 
voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan 
een vergoeding voor gemaakte onkosten. 

Beschrijving administratieve organisatie 
De brieven en officiële papieren worden door de secretaris van de stichting bewaard voor 
een periode van minimaal zeven jaar. De brieven worden ontvangen op Markt 73a. 
  
Het restaurant Management Team organiseert hun eigen ingekomen stukken. De secretaris 
van het restaurant van het voorjaar van 2017 is tevens ook de secretaris van de stichting; in 
het eerste jaar vallen die taken samen.  
 

Publicatie 
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website 
hartigesamaritaan.nl/stichting 

Bestuur 
 Het bestuur van Stichting Hartige Samaritaan bestaat uit: 
 
Voorzitter 
J.W. van Galen 
voorzitter@hartigesamaritaan.nl 
 
Penningmeester 
H. Baksteen 
penningmeester@hartigesamaritaan.nl 
 
Secretaris 
J.M. Dekker 
secretaris@hartigesamaritaan.nl 
 
Bestuurslid 
J.C. van den Brink 
 
Bestuurslid 
J.M. Verzendaal 
 
Bestuurslid 



R.G. van der Weijden 
 
Dit beleidsplan is goedgekeurd op 24 november 2016. 
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