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Introductie 
 
In het najaar van 2021 hopen we als Stichting Zakgeld de status 
van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te hebben 
verkregen.  
 
De stichting zal aan de vereisten die door de Belastingdienst 
worden gesteld voor het in aanmerking komen van een 
algemeen nut beogende instelling (ANBI) in de zin van artikel 5b 
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, zoals deze van tijd 
tot tijd zullen luiden, voldoen.  
 
Voorliggend beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop 
Stichting Zakgeld haar werk uitvoert om haar doelstelling te 
bereiken en haar ANBI-status te verwerven en behouden.  
 
Het beleidsplan geeft inzicht in:  
1. het doel van de stichting. 
2. het werk dat de stichting doet. 
3. de manier waarop de stichting gelden werft. 
4. het beheer van gelden van de stichting. 
5. de besteding van gelden van de stichting.  
 
In dit beleidsplan zijn deze punten nader uitgewerkt voor de 
periode 2021 tot en met 2025.  
 
Namens het bestuur van Stichting Zakgeld,  
 
Marjolein Swinkels-Hoeksema 
Voorzitter 
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Inleiding 
 
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Zakgeld (hierna ook: 
“Zakgeld”) voor de periode 2021-2025. 
 
Stichting Zakgeld is opgericht op 29 maart 2017. De statuten 
staan vermeld op de website www.zakgeld.nl. 
 
Dit beleidsplan geeft de hoofdlijnen van het bestuursbeleid en 
de strategische keuzes voor de komende 4 jaar weer.  
 
Het bestuur van de stichting stelt het beleidsplan vast en 
actualiseert dit beleidsplan periodiek. Elke nieuwe versie van 
een beleidsplan is van kracht op het moment dat deze in een 
conform de statuten van de stichting gehouden 
bestuursvergadering is goedgekeurd. Een nieuwe versie van 
een beleidsplan zal binnen 14 dagen na goedkeuring op de 
website van Zakgeld worden gepubliceerd. 
 
Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te 
verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, 
het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding 
daarvan. 
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Doel 
 
Sociale uitsluiting zorgt vaak ook voor uitval op school. Dit 
beperkt de kansen van een kind op een toekomst. Een toekomst 
met uitzicht. Het overkomt veel kinderen. Zeker kinderen uit 
financieel kwetsbare gezinnen, in problematische 
schuldsituaties. Zakgeld gelooft dat het voorkomen van uitval op 
school, een ‘vicieuze cirkel’ van een familie kan doorbreken. 
Problematische schuldsituaties zijn namelijk in veel gevallen al 
generaties lang aan de gang. 
 
Met dit doel ondersteunt Zakgeld kinderen (tot 18 jaar) in 
financieel kwetsbare gezinnen. Zodat deze kinderen sociaal 
aangesloten kunnen blijven. In de eerste jaren van haar bestaan 
is Zakgeld zich met name gaan richten op de feestdagen in 
december en dan meer specifiek het Sinterklaasfeest. Bij uitstek 
een periode waarin de sociale aansluiting van kinderen in 
gezinnen met problematische schulden onder druk staat (zie 
hierna: ‘Zak vol Geluk’). 
 
De doelstelling van Zakgeld is vastgelegd in de statuten: 
 
1. De stichting heeft ten doel het ondersteunen van kinderen 

in financieel kwetsbare gezinnen, alsmede het verrichten 
van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van 
het woord. 
 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te 
verwezenlijken door (financiële en materiële) 
ondersteuning bij zaken zoals sport, viering van 
feestdagen en vakantie en financiële educatie (omgaan 
met geld), maar is hier niet tot beperkt.  

 
3. De stichting dient uitsluitend of nagenoeg uitsluitend 

(negentig procent (90%) of meer) het algemeen belang. 
 
4. De stichting beoogt niet het maken van winst.  
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Zak vol Geluk 

 
Binnen de kaders van de doelstelling van stichting Zakgeld is 
‘Zak vol Geluk’ ontstaan.  
 
Vanuit de schuldhulpverlener-ervaringen binnen het bestuur 
van Zakgeld was al bekend dat juist de feestdagen door 
kinderen in armoedegezinnen als uiterst lastig worden ervaren. 
Meer specifiek is de Sinterklaas-periode, waarin op het 
schoolplein verlanglijstjes worden uitgewisseld en andere 
kinderen in gezonde spanning zitten over het al dan niet 
ontvangen van gewenste cadeautjes, bij uitstek confronterend 
voor jonge kinderen. Sociale uitsluiting ligt dan op de loer. 
 
Daarom is door stichting Zakgeld het jaarlijks terugkerende 
project Zak vol Geluk opgezet: om kinderen tot 12 jaar in 
financieel kwetsbare gezinnen, voor wie Pakjesavond dus niet 
vanzelfsprekend is, een onvergetelijke Sinterklaasavond te 
bezorgen. En dit, door middel van een Zak vol Geluk: een 
Sinterklaaszak gevuld met cadeaus van hun eigen verlanglijstje, 
zoals Sinterklaas het bedoeld heeft (met daarin ook nog 
traditioneel snoepgoed en extra’s voor de andere gezinsleden). 
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Wat doet Stichting Zakgeld? 
 
Zakgeld tracht haar doelstelling te verwezenlijken door: 
 
1. het verwerven en beheren van gelden en andere 

middelen ten behoeve van financiële ondersteuning van 
kinderen in financieel kwetsbare gezinnen. 
 

2. het zoeken naar en onderhouden van contacten met 
potentiële fondsverschaffers, zowel particulieren als 
bedrijven. 

 
3. het jaarlijks organiseren van Zak vol Geluk, waarbij 

kinderen tot 12 jaar een onvergetelijke Sinterklaasavond 
wordt bezorgd, met cadeaus van hun eigen verlanglijstje 
(en waarbij de overige gezinsleden niet worden vergeten). 

 
4. alle haar ten dienste staande andere wettige middelen, 

die voor het doel van de stichting nuttig, nodig, passend 
en bevorderlijk zijn. 
 

De stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en 
beoogt niet het maken van winst.  
 
De stichting houdt niet meer vermogen dan redelijkerwijs nodig 
is voor de continuïteit van de onvoorziene werkzaamheden ten 
behoeve van de doelstellingen van de stichting. 
 
De stichting zal aan de vereisten, die door de Belastingdienst 
worden gesteld voor het in aanmerking komen van een 
algemeen nut beogende instelling (ANBI) in de zin van artikel 5b 
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, zoals deze van tijd 
tot tijd zullen luiden, voldoen. 
 
Het beleidsplan geeft de hoofdlijnen van het bestuursbeleid aan 
en de strategische keuzes voor de komende 4 jaar. 
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De taken van de stichting zijn drieledig: 
 
1. het verkrijgen van zoveel mogelijk financiële middelen ten 

behoeve van de belanghebbenden van dit beleidsplan. 
 

2. het organiseren van Zak vol Geluk en er daarmee voor 
zorgen dat er – gegeven de voorhanden zijnde financiële 
middelen – zo veel mogelijk kinderen in financieel 
kwetsbare gezinnen een onvergetelijke Sinterklaasavond 
beleven. 

 
3. het toezicht houden op besteding van overgedragen 

gelden: of deze besteed zijn conform de doelstellingen 
van Zakgeld. 

 

Bestuurlijke organisatie 
 
Het bestuur van Zakgeld bestuurt de stichting. Het bestuur 
vergadert minimaal driemaal per jaar. Minstens eenmaal per 
jaar, in augustus of september (dus voorafgaand aan het 
Sinterklaas-seizoen), vergadert het bestuur en wordt 
vastgesteld of en zo ja, in welke vorm en omvang de Zak vol 
Geluk-actie doorgang kan vinden.  
 
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun 
werkzaamheden. Een bestuurder mag niet over het vermogen 
van de stichting beschikken alsof het zijn/haar eigen vermogen 
is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten 
opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk 
persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder mag 
daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over 
het vermogen van de stichting. Om de onafhankelijkheid van de 
stichting te waarborgen, bestaat het bestuur uit het oneven 
aantal van drie personen om volgens het principe van 
meerderheid van stemmen te kunnen beslissen. 
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Terugblik 
	
Sinds haar oprichting in 2017 heeft Zakgeld niet stilgezeten. 
Waar 2017 aanvankelijk in het teken heeft gestaan van het in 
kaart brengen van de behoeften van de doelgroep, resulteerde 
dit eerste jaar al in het besteden van door Zakgeld verkregen 
gelden aan enkele behoeftige gezinnen (zo werden voor enkele 
kinderen bureaus en studiemateriaal aangeschaft).  
 
Bovendien werd al in 2017 voor de eerste keer Zak vol Geluk 
georganiseerd, zij het op kleine schaal en zeer lokaal (via de 
voedselbank Zwijndrecht en de woningbouwvereniging 
Heerjansdam). Ongeveer 200 kinderen in ca. 70 gezinnen 
werden blij gemaakt met een gevulde Sinterklaaszak. 
 
In 2018 werd – vanwege het grote succes van de eerste ‘Zak vol 
Geluk’-actie – besloten dat Zakgeld zich zou focussen op een 
verdere uitrol van Zak vol Geluk. Met Stichting Leergeld - regio 
Drechtsteden, die toegang tot de doelgroep had, werd een 
samenwerking aangegaan, en ook met de lokale voedselbanken 
in de verschillende Drechtsteden. Deze twee partijen leverden 
het bereik onder de doelgroep en Stichting Zakgeld 
organiseerde de actie. Na een e-mailing onder de doelgroep 
bleek hoezeer er een behoefte bestond: het overgrote deel van 
de gemailde gezinnen meldde zich aan.  
 
In 2019 zag Zakgeld zich in eerste aanleg geconfronteerd met 
de uitdaging dat ‘hofleverancier’ Intertoys failleerde. Maar ook 
dit probleem werd overwonnen en, door middel van een door 
Zakgeld zelf ontwikkeld online platform, kreeg Zak vol Geluk 
haar huidige vorm: 
 
• Via Stichting Leergeld en lokale voedselbanken worden 

gezinnen met kinderen uit de doelgroep benaderd voor 
deelname aan Zak vol Geluk. 
 

• Na inschrijving kunnen de gezinnen per kind een 
verlanglijstje invullen, op basis van een uitgebreide online 
speelgoedcatalogus, ter waarde van EUR 35,00 per kind 
(in 2020 was dit EUR 30,00 per kind vanwege de COVID-19 
gerelateerde verzendkosten). 
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• Door vrijwilligers van Stichting Zakgeld worden de cadeaus 

ingepakt en per gezin Sinterklaaszakken gevuld met de 
specifieke cadeaus per gezin, aangevuld met 
(bijvoorbeeld) cadeaukaarten voor de kinderen in het 
gezin tot 18 jaar, met een cadeautje voor moeder en/of 
vader (of verzorgende(n)) en Sinterklaas-strooigoed. 

 
• In de week voorafgaand aan Pakjesavond worden door 

vrijwilligers van Stichting Zakgeld de Zakken vol Geluk 
uitgedeeld, via de lokale voedselbanken of anderszins 
eenvoudig te bereiken centrale uitdeelpunten. 

 
Door, ten opzichte van 2018, ook nog de regio’s Alblasserwaard 
en Vijfheerenlanden toe te voegen aan het ‘verzorgingsgebied’ 
van Zak vol Geluk werden in 2019 bijna 5.000 kinderen blij 
gemaakt met een Zak vol Geluk.  
 
Ook werd in 2019 Bram van der Vlugt bereid gevonden om, ten 
behoeve van een promotiefilmpje voor Zakgeld, als Sinterklaas 
en ‘spokes person’ voor Zak vol Geluk op te treden. De foto’s in 
dit beleidsplan betreffen ‘stills’ uit dit filmpje. Tot verdriet van alle 
betrokkenen bij Zakgeld is Bram van der Vlugt op 19 december 
2020 overleden aan de gevolgen van COVID-19. Bij het maken 
van het filmpje is met Bram van der Vlugt afgesproken dat het 
filmpje ook na zijn onverhoopte overlijden mocht blijven worden 
vertoond. Het bestuur van Zakgeld zal dit vanzelfsprekend met 
een zekere terughoudendheid doen. Onze gedachten zijn bij de 
vrouw en naasten van Bram van der Vlugt. 
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Ambities 2021 tot en met 2025 
 
In 2021 en verder is het de ambitie van Stichting Zakgeld om Zak 
vol Geluk verder uit te rollen: 
 
• Een ‘Corona-proof’ organisatie van Zak vol Geluk in 2021, 

met een vergelijkbaar of groter aantal kinderen dan in 
2019 en in 2020. 
 

• Meer en nieuwe verschaffers van gelden en materialen 
(vullen van Zak vol Geluk in natura) interesseren en 
werven. 
 

• Nieuwe regio’s toevoegen na 2021, teneinde stapsgewijs 
een steeds grotere dekking in Nederland te realiseren. 

 
Met als concreet doel in 2025: 10.000 kinderen uit financieel 
kwetsbare gezinnen die een Zak vol Geluk vanuit stichting 
Zakgeld ontvangen. 
 

2020 en 2021: Corona-proof 
 
Zowel onder de vrijwilligers als onder de begunstigden van 
Zakgeld bevonden zich met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid personen die tot risicogroepen behoren ten 
aanzien van COVID-19. Daardoor is het in 2020 onverantwoord 
gebleken de Zakken vol Geluk te laten inpakken door deze 
vrijwilligers en te laten uitdelen aan de begunstigden. 
 
Het bestuur van Zakgeld heeft echter besloten de kinderen uit 
de doelgroep van Zak vol Geluk niet de dupe te laten worden 
van deze problematiek.  
 
Daarom heeft in 2020 eenmalig Zak vol Geluk plaatsgevonden 
zonder grootschalige inzet van vrijwilligers voor inpak- en 
uitdeelwerkzaamheden, maar heeft Zak vol Geluk 
gebruikgemaakt van de inzet van haar speelgoedpartner 
BrandUnit, die in 2020 eenmalig fungeerde als ontzorgende 
fulfilment partner.  
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Hierbij werden de cadeaus ingepakt door professionals van 
BrandUnit in een Corona-proof omgeving en werden de Zakken 
vol Geluk aan huis bezorgd door middel van een pakketdienst 
(de cadeaus werden ingepakt bezorgd, in een doos, waarin zich 
ook een jutezak bevond). Deze werkwijze leverde wellicht 
enigszins in qua ‘beleving’, maar droeg zorg voor een zo veilig 
mogelijke realisatie van de Zak vol Geluk-actie. De hoop is dat in 
2021 weer vrijwilligers kunnen worden ingezet en de Zakken vol 
Geluk weer kunnen worden uitgedeeld.  
 
Ambitie voor 2021 is om een Corona-proof organisatie neer te 
zetten, die enerzijds zo veel mogelijkheid veiligheid biedt aan 
vrijwilligers en ontvangers en anderzijds zo min mogelijk inboet 
aan beleving voor de kinderen. 
 

Werving gelden en materialen 
 
Stichting Zakgeld is qua verschaffing van gelden tot nog toe 
afhankelijk geweest van enkele grote verschaffers van gelden 
(met name één). Daarnaast werd voor de vulling van de Zakken 
vol Geluk op charitatieve leest geschoeide deals gesloten met 
een partner voor onder meer het IT-platform, een 
speelgoedgroothandel en een leverancier van cosmetica (voor 
het vader- en/of moeder-cadeau in de Zak vol Geluk). 
 
In 2022 en verder is het de ambitie dat Zakgeld het aantal van 
zowel verschaffers van geld als materialen vergroot, als ook de 
omvang van de bijdragen. 
 

Nieuwe regio’s  
 
Net zoals stichting Zakgeld van 2018 naar 2019 het aantal 
regio’s van de Zak vol Geluk-actie uitbreidde, streeft Zakgeld 
ernaar om vanaf 2022 - als COVID-19 uitdagingen hopelijk tot 
het verleden behoren - het aantal regio’s gestaag uit te breiden, 
uiteraard mede afhankelijk van het succes van de werving van 
(nieuwe) verschaffers van gelden en materialen. 
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Beheer van gelden en vermogen 
	
De uitgaven van Zakgeld worden jaarlijks bepaald waarmee 
voorkomen wordt dat er langjarige aanspraken kunnen worden 
gemaakt op ondersteuning door Zakgeld. De Zak vol Geluk-actie 
wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld qua uitvoering en omvang 
waardoor deze dus niet een automatisch doorlopend karakter 
kent. Slechts in geval vooraf kan worden vastgesteld dat er voor 
de Zak vol Geluk-actie voldoende financiële middelen ter 
beschikking staan, zal deze doorgang vinden.  
 
Deze vaststelling vindt plaats in augustus of september van een 
kalenderjaar. In 2021 heeft deze vaststelling reeds 
plaatsgevonden: er zullen ook in 2021 voldoende middelen 
beschikbaar zijn om de Zak vol Geluk-actie doorgang te laten 
vinden. 
 

Communicatie 
 
Zakgeld zal communiceren richting de belanghebbenden en 
donateurs via de website van Zakgeld en – indien relevant – via 
haar bereikpartners stichting Leergeld en/of de aangesloten 
lokale voedselbanken. Daarnaast zal naar behoefte 
gecommuniceerd worden met (potentiële) donateurs en 
sponsoren. 
 

ANBI 
 
Voor Zakgeld zal de ANBI-status worden aangevraagd. Door de 
ANBI-status is het voor bedrijven en particulieren fiscaal 
mogelijk en aantrekkelijk om geldbedragen te schenken. Een 
door de Belastingdienst aangewezen ANBI-instelling biedt een 
donateur de mogelijkheid om zijn/haar giften voor de 
inkomsten- of vennootschapsbelasting af te trekken binnen de 
daarvoor geldende regels. Een ANBI-instelling zelf hoeft geen 
successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en 
schenkingen die zij ontvangt voor het algemeen belang. 
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Monitoring 
 
In augustus of september van ieder kalenderjaar, dus 
voorafgaand aan het Sinterklaas-seizoen, worden de 
doelstellingen en het bestedingsplan voor het voorliggende jaar 
opgesteld. 
 
Daarom zal in een van die maanden de voornaamste 
bestuursvergadering plaatsvinden. In deze vergadering wordt 
vastgesteld of de Zak vol Geluk-actie kan plaatsvinden, of 
daartoe voldoende financiële middelen zijn toegezegd en wordt 
het bestedingsplan van deze middelen vastgesteld. 
 
In de eerste maanden van elk boekjaar (conform de statuten 
uiterlijk na 6 maanden) wordt de balans en de staat van baten 
en lasten van de stichting opgemaakt en vastgesteld. De 
accountant die voornoemde financiële rapportages samenstelt, 
zal daarbij ook monitoren dat de aan Zakgeld verschafte gelden 
zijn besteed in overeenstemming met de doelstelling van de 
stichting. 
 

Donaties 
 
Onder donaties verstaat Zakgeld de bijdragen in geld of 
materiële zaken door derden ter beschikking gesteld aan de 
stichting. Donateurs kunnen te allen tijde inzicht krijgen in de 
wijze waarop hun donatie is besteed als zij hiertoe een verzoek 
indienen. Ook kunnen donateurs vooraf aangeven aan welk 
project hun donatie ten goede dient te komen. Doen zij dit niet, 
dan wordt hun bijdrage toegevoegd aan de algemene middelen 
van de stichting. 
 
Om te zorgen dat Zakgeld geen negatief saldo zal krijgen, zal er 
slechts sprake zijn van uitgaven op basis van aanwezige 
financiële middelen of op basis van ‘back-to-back’ toezeggingen 
c.q. verplichtingen van verschaffers van gelden. De stichting zal 
zelf geen verplichtingen aangaan, zonder dat ook hiervoor ‘back-
to-back’ toezeggingen c.q. verplichtingen bestaan van 
verschaffers van gelden en/of materialen.  
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De middelen in 2020 zijn, net als voorgaande jaren, door de 
grootste verschaffer van gelden als lening ter beschikking 
gesteld. Met deze verschaffer worden in 2021 afspraken 
gemaakt om deze leningen af te lossen in de komende jaren, 
door deze te converteren naar donaties door de verschaffer. 
Hierdoor zal de financiële positie van stichting Zakgeld binnen 
enkele jaren een positief eigen vermogen laten zien. 
 

Kosten 
 
De bestuurders van Zakgeld ontvangen géén beloning voor hun 
werkzaamheden. 
 

Algemene kosten 
 
Naast kosten voor de Zak vol Geluk-actie (zie hieronder) maakt 
Zakgeld algemene kosten voor het in stand houden de stichting. 
Hieronder een indicatie van deze (marginale) algemene kosten 
op jaarbasis: 
 

Administratiekosten EUR 2.000 
Kantoorkosten EUR 1.000 
Website / ICT - Zakgeld.nl EUR 500 
  
TOTAAL EUR 3.500 

 

Kosten Zak vol Geluk 
 
Het merendeel van de kosten die Zakgeld maakt, vloeit voort uit 
de jaarlijkse Zak vol Geluk-actie.  
 
Zoals eerder aangegeven in dit beleidsplan, betreft dit een in 
principe jaarlijks terugkerende Sinterklaasactie, waarbij vooraf 
wordt vastgesteld of Stichting Zakgeld de kosten ervan kan 
dragen.  
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De voornaamste kosten voor Zak vol Geluk bestaat uit de 
uitdeling van cadeaus per kind, ter waarde van EUR 35,00 per 
kind (in 2020 EUR 30,00 per kind vanwege de COVID-19 
gerelateerde verzendkosten). 
 
In bijlage 4 kan een indicatieve kostenuitsplitsing voor Zak vol 
Geluk worden gevonden, op basis van de Zak vol Geluk-actie uit 
2019 (er is gekozen voor een pre-COVID-19 jaar omdat dit 
hopelijk meer maatgevend voor de toekomst zal zijn). 
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Bijlage 1 – Bestuur 2020 ev. 

 
Het bestuur 2020 ev. bestaat uit: 
 
• Marjolein Swinkels-Hoeksema 

Voorzitter 
 

• Romée Poot-Drees 
Secretaris 

 
• Roanna van der Valk 

Penningmeester 
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Bijlage 2 – Taken & bevoegdheden Bestuur 
 
Het bestuur: 
• bestuurt en vertegenwoordigt de stichting. 
• neemt bestuursbesluiten en handelt binnen de gestelde 

kaders vastgelegd in onder andere de statuten en het 
beleidsplan. 

 
De voorzitter: 
• vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe. 
• geeft leiding aan het bestuur. 
• is het eerste aanspreekpunt voor bestuursleden. 
• stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke 

vergadering op. 
• leidt de bestuursvergaderingen en de jaarvergadering. 
• ziet er op toe dat beslissingen worden genomen in 

overeenstemming met de wet, de statuten en dit 
beleidsplan. 

• stelt, in goed overleg met de secretaris en de 
penningmeester, het beleidsplan op en herziet dit ten 
minste jaarlijks, voorafgaand aan de jaarvergadering. 

 
De penningmeester: 
• voert de financiële administratie. 
• waarborgt de continuïteit van de financiële administratie, 

met name in geval van opvolging. 
• stelt financiële overzichten op. 
• maakt het financiële gedeelte van het jaarverslag. 
• zorgt ervoor dat de financiële administratie, de manier 

waarop deze administratie gevoerd wordt en het 
financiële jaarverslag niet onnodig afwijkt van Richtlijn 650 
(Fondsenwervende instellingen). 

• beheert de bankrekeningen (inclusief eventuele 
spaarrekeningen). 

• verricht de uitgaven conform de door de in de 
bestuursvergaderingen gemaakte afspraken. 

• beoordeelt of gedane uitgaven binnen de jaarbegroting 
en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken 
vallen. 
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De secretaris: 
• Maakt van elke bestuursvergadering een verslag met 

daarin tenminste vermelding van actiepunten en 
genomen besluiten. 

• Stelt het niet-financiële gedeelte van het jaarverslag op. 
• Ontvangt alle binnenkomende post, met uitzondering van 

bankafschriften, rechtstreeks of via andere 
bestuursleden. 

• Neemt kennis van en behandelt de post, schakelt waar 
nodig andere bestuursleden in om de post te behandelen 
en verzorgt de daaruit voortvloeiende correspondentie.  

• Archiveert alle relevante documenten. 
• Zorgt ervoor dat relevante informatie via de website 

beschikbaar is. 
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Bijlage 3 – Algemene gegevens 
 

Naam Stichting Zakgeld  
Oprichtingsdatum 29 maart 2017  
Postadres Dorpsstraat 155 
KvK nummer 68421311 
RSIN-nummer 857433313 
ANBI-nummer In aanvraag 
Bankrelatie Rabobank 
IBAN NL37 RABO 0317 8085 40 
E-mail info@zakgeld.nl 
Website www.zakgeld.nl 
Zak vol Geluk - website www.zakvolgeluk.nl 
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Bijlage 4 – Indicatieve kosten Zak vol Geluk 
 
Onderstaande jaarlijkse kosten van de Zak vol Geluk-actie zijn 
gebaseerd op het jaar 2019, aangezien dit pre-COVID-19 jaar 
(hopelijk) meer maatgevend voor de toekomst zal zijn.  
 

Inkoop cadeaus* EUR 135.000  
Inkoop strooi- en snoepgoed EUR 15.000 
Inkoop ten bate van gezinsleden EUR 10.000 
Personeelskosten** EUR 20.000 
Kosten ICT** EUR 10.000 
Diverse projectkosten EUR 5.000 
  
TOTAAL*** EUR 195.000 

 
* In 2019 bedroeg het besteedde bedrag per kind EUR 35,00. Het besteedde 
bedrag per kind was in 2020, vanwege de duurdere Corona-maatregelen, 
lager dan in 2019: EUR 30,00 per kind. Naar hoop en verwachting wordt dit in 
2021 weer EUR 35,00 per kind. 
** De jaarlijks terugkerende kosten voor de Projectmedewerker en het IT-
platform kennen schaalvoordelen: hoe meer kinderen, hoe lager de kosten 
per kind. In 2019 was de Projectmedewerker pas vanaf mei 2019 in dienst (in 
2020 ev. betekent dit ca. 150% van bovengenoemde kosten). 
*** Vanwege de orde van grootte van de bestedingen (en de daartegenover 
ter beschikking staande middelen) wordt Zakgeld door de Belastingdienst 
gekwalificeerd als ‘groot’. 


