
Werkzaamheden voor zuster-ANBI 
 

Inleiding  

 

Met ingang van 2021 voert de stichting Universitas de werkzaamheden van haar zuster-ANBI uit. Beide 

stichtingen zijn door de echtelijke relatie van de oprichtster van de zuster-ANBI met de (overleden) 

oprichter van de stichting Universitas logischerwijs nauw met elkaar verbonden. De doelstellingen van 

beide stichtingen liggen dicht bij elkaar; ze overlappen elkaar deels. Beide stichtingen kennen hetzelfde 

driekoppige bestuur.  

 

Doelstellingen zuster-ANBI 

 

De zuster-ANBI wil een bijdrage leveren aan het behouden en ondersteunen van charitatieve en 

wetenschappelijke instellingen die werken op het snijvalk van medisch en sociaal gebied, waarbij allen 

streven naar een waardig leven voor hetzij mens hetzij dier. De stichting vindt het van belang om 

derden bewust maken van de maatschappelijke waarde hiervan. De stichting streeft er naar dat deze 

instellingen voor toekomstige generaties behouden blijven. 

  

Werkzaamheden 

 

De zuster-ANBI tracht haar doelstelling te bereiken door het ondersteunen van (meerjarige) projecten 

van andere Algemeen Nut Beogende Instellingen waarvan de doelstelling overeenkomt met die van de 

stichting. De werkzaamheden van de stichting zijn het zoeken naar en het beoordelen van projecten 

die passen bij de doelstelling. Daarbij hanteert de stichting een aantal heldere beoordelingscriteria: 

 

1. Het doel is in de geest van de oprichtster, te weten: de ontwikkeling van iets wat er nog niet was en 

waardoor een substantiële donatie bijdraagt aan een betere toekomst. Dit kan op het gebied van 

medisch onderzoek, hands-on hulp en ondersteuning aan mensen/kinderen en bescherming van 

dieren. 

2. Elke substantiële donatie moet 'een significant verschil' maken, te weten: de financiële injectie 

maakt iets mogelijk wat anders niet zou kunnen. 

3. Donaties zijn uitsluitend bestemd voor gerichte projectkosten, niet voor organisatiekosten. 

4. De ontvangende partij voldoet aan alle toetsbare criteria voor betrouwbaar beheer.  

 

De werkzaamheden worden verricht door de drie bestuursleden en mogelijk door een beperkt aantal 

vrijwilligers, daarbij gebruik makend van aanwezige databases en het eigen netwerk. Het is niet de 

bedoeling dat de stichting werknemers in dienst neemt. Eventueel wordt, waar nodig en noodzakelijk, 

een professionele partij ingeschakeld.  

 

De bestuurders van de stichting alsmede de vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun 

werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun 

functie gemaakte kosten. Een eventueel in te schakelen professionele partij ontvangt voor zijn/haar 

werkzaamheden een marktconforme beloning.  


