
 
 

 

 

Beleidsplan Flow Traders Foundation 2020 
  



 

1 Voorwoord 

 

Voor u ligt het beleidsplan van de stichting Flow Traders Foundation (“Flow Traders Foundation”) voor 

het jaar 2020. De Flow Traders Foundation is opgericht op 28 april 2020, als gevolg van de wens van de 

werknemers van de Flow Traders groep (“Flow Traders”) en twee van haar oprichters, Jan van Kuijk en 

Roger Hodenius, om een significante maatschappelijke bijdrage te leveren met een focus op de 

gezondheid en het welzijn van mensen in nood. De Flow Traders Foundation zal diverse nieuwe 

activiteiten ontplooien en zich inzetten voor bestaande maatschappelijke activiteiten van Flow Traders. 

Na de oprichting van de Flow Traders Foundation is een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) 

aangevraagd. Dit plan geeft inzicht in de doelstellingen van de Flow Traders Foundation voor 2020. 

 

2 Algemene informatie 

 

Statutaire naam:  Stichting Flow Traders Foundation 

Opgericht:  28 april 2020 

KvK-nummer:  77914007 

RSIN:   861195802 

 

Postadres:  Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam 

Telefoonnummer: +31207996799 

Website:  www.flowtradersfoundation.org 

E-mail:   info@flowtradersfoundation.org 

 

2 Bestuur 

 

Het bestuur van de Flow Traders Foundation bestaat uit drie onbezoldigde leden, zij zijn benoemd voor 

onbepaalde tijd. Bij oprichting zijn benoemd: 

  

 Sjoerd Rietberg (Voorzitter)  

 Jan van Kuijk (Penningmeester); en 

 Roger Hodenius (Secretaris).  

 

3 Geldigheid beleidsplan 

 

Dit beleidsplan geldt voor het jaar 2020. Vóór 31 december van elk jaar besluit het bestuur van de Flow 

Traders Foundation of het dan geldige beleidsplan in zijn geheel wordt verlengd danwel herzien voor het 

daaropvolgende jaar. Dit besluit zal worden gepubliceerd op de website van de Flow Traders Foundation. 

 

4 Doel & uitvoering 

 

De doelstelling van de Flow Traders Foundation wordt in de statuten als volgt omschreven: 

 



‘De stichting heeft ten doel om hulp te verlenen aan mensen in nood met het oog op het verbeteren van 

hun gezondheid en/of welstand en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband 

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Zij tracht dit doel te bereiken 

door, maar niet beperkt tot, het verstrekken van directe hulp(goederen), het verlenen van 

microkredieten, het geven van voorlichting en/of financiële middelen.’ 

 

Voor het jaar 2020 heeft het bestuur van de Flow Traders Foundation het doel nader gespecificeerd tot 

het bieden van hulp aan organisaties en individuen die getroffen zijn, dan wel die de gevolgen bestrijden 

van, de COVID-19 pandemie. Het bestuur van de Flow Traders Foundation behoudt zich het recht voor 

om, met inachtingneming van het statutaire doel, het doel zoals omschreven in dit beleidsplan (deels) te 

wijzigen. 

 

Dit doel trachten we onder andere te bereiken door: 

 

• Het toekennen van hulp ter bestrijding van de gevolgen van het virus. Te denken valt aan 

hulpgoederen/donaties aan instellingen zoals het Rode Kruis, hulpgoederen/donaties aan 

ziekenhuizen, en/of ondersteuning van verplegend personeel; 

• Het verlenen van hulp aan organisaties/individuen die getroffen zijn door het virus. Te denken 

valt aan kinderen die de middelen voor thuisonderwijs ontberen, of initiatieven die de economie 

helpen te herstellen; en 

• Het uitreiken van een prijs aan een organisatie of vrijwilliger die zich haar ziens bovenmatig heeft 

ingespannen voor de doelstelling van 2020. 

 

5 Werkgebied 

 

De Flow Traders Foundation zal zich in 2020 in principe richten op hulp in, maar niet beperkt tot, 

Nederland, Roemenië, Singapore, Hong Kong, het Verenigd Koninkrijk en de Amerikaanse staat New York. 

Het bestuur heeft hiertoe besloten gezien het feit dat Flow Traders hier kantoren heeft. Het bestuur kan 

met inachtneming van het statutaire doel van de Flow Traders Foundation ten alle tijden besluiten een 

ander werkgebied aan te wijzen. 

 

6 Middelen 

 

Grondkapitaal 

Het grondkapitaal van de Flow Traders Foundation zal bestaan uit aandelen in het kapitaal van Flow 

Traders N.V. en/of nader door het bestuur te bepalen aandelen (“Grondkapitaal”). Het Grondkapitaal zal 

niet worden verkleind. Het Grondkapitaal blijft een solide basis voor een duurzame inkomstenbron en zal 

alleen bij vereffening liquide worden gemaakt en worden besteed conform het dan bestaande doel en de 

statuten. Het Grondkapitaal kan worden vergroot door middel van giften, legaten, etcetera in de vorm 

van aandelen in het kapitaal van Flow Traders N.V. en/of andere aandelen. 

 

 

 

 



Werkkapitaal 

De voor de Flow Traders Foundation ter beschikking staande middelen zullen bestaan uit inkomsten uit 

het aanhouden van het Grondkapitaal plus eventuele giften, subsidies, legaten, etcetera (het 

“Werkkapitaal”).  

 

Minstens 95% van de uitgaven van de Flow Traders Foundation wordt aangewend voor het doel. Al het 

Werkkapitaal zal uiterlijk gedurende het kalenderjaar volgend op het jaar van ontvangst worden 

aangewend ten behoeve van het (statutaire) doel van de Flow Traders Foundation. Indien dit niet het 

geval is zal het bestuur van de Flow Traders Foundation hiervan met redenen omkleed melding maken in 

haar verslag. 

 

7 Verslag 

 

Van alle uitgaven wordt jaarlijks een openbaar verslag gemaakt met daarin de verantwoording van het 

bestuur over de uitgaven, met in ieder geval inzichtelijk welk percentage van de uitgaven daadwerkelijk 

is besteed aan het behalen van de doelstellingen. Het eerstvolgend verslag zal na het lopende boekjaar 

zijn. 

 

8 Verantwoording 

 

Het bestuur van de Flow Traders Foundation blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor dit beleid, maar kan 

hulp inroepen van vrijwilligers buiten het bestuur. Bijvoorbeeld voor administratie, het begeleiden van 

projecten, fondsenwerving etcetera. 


