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Algemene informatie 
 
Naam:   Stichting Doingoood foundation 
Adres:   Hoofdweg 441-3 

1056 CW Amsterdam 
Website:  www.dgfoundation.nl 
 
KvK nummer:    50369555 
RSIN Nummer:  8227.01.480 
 
Bestuur 
 
Voorzitter:  Mevr. M. (Marieke) de Bruijn 
Penning meester: Dhr. F.A.M. (Frank) Smits  
Secretaris:  vacant 
 
Het bestuur verricht haar werkzaamheden voor de Stichting op 100% vrijwillige basis. De 
bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens eventueel een 
niet bovenmatig vacatiegeld. Zij hebben wel recht op vergoeding voor door hen, in de 
uitoefening van hun functie, gemaakte kosten. 
 
 

Doelstelling van Stichting Doingoood foundation 
 
De missie van onze stichting is om een bijdrage te leveren aan verbetering van 
leefomstandigheden van mensen in Afrika. Waarbij de donaties op een duurzame en 
verantwoorde manier worden besteed.  
 
Zusterorganisatie 
 
Stichting Doingoood foundation is voortgekomen uit haar zusterorganisatie Doingoood 
Expeirence. Doingoood Experience is een sociale onderneming. Sociaal ondernemers 
ondernemen om de wereld te verbeteren.  Sociale ondernemingen stellen de 
maatschappelijke missie van hun bedrijf voorop. Het zijn organisaties die dezelfde 
doelstellingen kennen als goede doelen en hanteren tegelijkertijd de management-principes 
van de private sector, inclusief de behoefte om te groeien en financieel gezond te zijn. 
 
Doingoood Experience is een onderneming die diensten verleent aan particulieren die zich 
tijdelijk, vrijwillig willen inzetten bij een goed doel in Afrika. Doingoood Experience wil haar 
partnerprojecten niet alleen helpen met de inzet van mankracht, maar ook met het geven van 
donaties. Voor dit doel (het geven van donaties) is daarom Stichting Doingoood foundation 
opgericht.  
 
 
 

http://www.dgfoundation.nl/
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Vrijwilligers betalen voor de door Doingoood Experience geleverde diensten deelnamekosten. 
Ter verduidelijking: vrijwilligers worden niet door de Stichting ‘uitgezonden’ maar door de 
onderneming Doingoood Experience.  
 
Alle kosten die gemaakt worden voor de ondersteuning van de projecten, zowel met 
vrijwilligers als met donaties, worden voldaan vanuit de deelname kosten die vrijwilligers 
betalen aan de onderneming. Hierdoor blijft de Stichting zoveel mogelijk vrij van kosten. Op 
die manier kunnen de projecten in Afrika dan ook geheel kosteloos profiteren van de diensten 
van Doingoood foundation.  
 
 
Activiteiten van de stichting 
 
Ondersteuning van bestaande projecten in oost Afrika (Kenia, Oeganda, Malawi) . Onze 
donaties dragen bij voorkeur bij aan initiatieven ter bevordering van zelfredzaamheid. 
 
 
Fondsenwerving 
 
Stichting Doingoood foundation verwerft fondsen op 3 manieren: 
 

1. Via vrijwilligers of stagiaires die extra, eigen fondsenwervende activiteiten 
ondernemen.  Dit betreffen eenmalige acties, maar ook terugkerende donaties.  

2. Via het eigen bestuur dat zich inzet voor fondsenwerving. 
3. Daarnaast ontvangt de stichting zowel structureel als periodiek  giften van bedrijven.  

 
 
Vermogen 
 
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de Penningmeester. Donaties die 
binnenkomen voor een specifiek project en/of doel worden toegewezen aan dit specifieke 
project/ doel binnen de administratie.  
 
De doelstelling is dat Stichting Doingoood foundation de verworven gelden uitkeert aan het 
partner project in Afrika zodra het benodigde bedrag hiervoor bereikt is. Het bestuur streeft 
ernaar om, elk kalenderjaar, het bedrag aan ontvangen donaties overeen te laten komen met 
uitgekeerde donaties. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de Stichting deze donatie 
uitstelt totdat het project heeft voldaan aan de rapportageplicht aan de stichting.  
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Besteding van vermogen 
 
Elk partner project in Afrika dat door Stichting Doingoood foundation wordt ondersteund 
heeft een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hierin wordt vermeldt dat zij een 
rapportageplicht aangaan. Dit houdt in dat een project haar wensen schriftelijk kenbaar 
maakt door middel van een ‘voorstel’. Hierop wordt onderbouwd wat het voorstel inhoudt, 
wat de kosten zijn en op welke manier het bijdraagt aan de doelgroep of doelstelling van het 
project. In de meeste gevallen gebeurd dit nadat er al een donatie beschikbaar is gesteld of 
dat een vrijwilliger of stagiair al aangekondigd heeft een actie te willen starten. Nadat de 
Stichting het voorstel heeft goedgekeurd zal de fondsenwerving starten. Zodra er voldoende 
fondsen binnengekomen zijn gaat de Stichting over tot uitbetaling aan het project. Het 
project heeft daarna de plicht om een rapportage op te stellen voor de Stichting. In deze 
rapportage moet verantwoording worden afgelegd over de besteding van de gift (indien 
mogelijk met bonnen of facturen) en wordt de voortgang en/of het resultaat gerapporteerd 
met behulp van uitleg en foto’s.  
 
De managers in Afrika, die de vrijwilligers en stagiaires ter plaatse begeleiden, ondersteunen 
het bestuur bij het controleren of de door Stichting Doingoood foundation gedoneerde 
gelden volgens afspraak worden besteed.  
 
 
 
 


