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ANBI: in aanvraag 

 

 

 

Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling 

 

    1. De stichting heeft ten doel:  

 a. hulp/support geven aan minderbedeelden in binnen- en buitenland; 

 b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door na gedegen onderzoek 

financiële hulp te bieden d.m.v. concrete projecten met aanvangs- en einddatum, zonder 

doorlopende verplichtingen, aan de minderbedeelden in het binnen- en buitenland, dan wel 

met directe financiële hulp dan wel via andere ANBI geregistreerde stichtingen met specifiek 

benoemde goede doelen. 

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.  

 

Bestemming liquidatiesaldo 

Een eventueel batig saldo na vereffening wordt door het bestuur bestemd voor een of meer 

algemeen nut beogende instellingen met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse  

instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke 

doelstelling heeft. 

 

Missie 

Wij streven ernaar mensen in nood te ondersteunen op lokaal niveau zowel in Nederland als in het 

buitenland; het bestrijden van sociale armoede en eenzaamheid door middel van directe 

ondersteuning en het organiseren van projecten. Concreet en duidelijk. 

 

Visie 

Het op gang brengen van een beweging waardoor meer mensen het vanzelfsprekend vinden om 

iets voor een ander te betekenen. 

 

Werkzaamheden van de instelling 

Het opzetten van lokale projecten en het ondersteunen van bestaande projecten met als doel hulp 

en support te geven aan minderbedeelden conform onze doelstellingen. 

Wij bieden via lokale organisaties of rechtstreeks aan betrokkenen een financiële of materiele 

ondersteunende bijdrage om sociale leefomstandigheden te verbeteren. 

 

 

Werving van gelden 

Via onze diverse netwerken zullen wij fondsen werven bij bedrijven en particulieren om onze 

toekomstige projecten te financieren. 
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Bestuurstaken en verhoudingen 

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het bestuur van de stichting en vervullen hun 

werkzaamheden conform de bij de notaris en in de statuten vastgelegde regels. 

 

Boekhouding 

Alle inkomsten en uitgaven worden bijgehouden in een door ons administratiekantoor (de 

Cijferkamer B.V.) opgestelde sheet en door hen jaarlijks gecontroleerd. 

 

2020 is het eerste boekjaar van de stichting. 

 

Beloning 

Er wordt geen beloning verstrekt aan de bestuursleden en medewerkers van de stichting, er wordt 

zonder winstoogmerk gewerkt en het doel is de algemene kosten zo laag mogelijk te houden. 

 

Bestuur 

Het bestuur van de "Stichting Tsang Foundation" bestaat uit: 

 

Patrick Tsang: Voorzitter 

 

Jurgen ter Haar: Secretaris 

 

Alexandra Panhuis-Bliek: Penningmeester 

 

De dagelijkse gang van zaken wordt behartigd door Alexandra Tsang. 
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