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INLEIDING 
 

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Time to Help Nederland. Het plan 

omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de 

werving van gelden, het beheer van de fondsen en inzicht in het vermogen. 

Dit beleidsplan bevat de hoofdlijnen van het beleid, dat gesproken wordt in de 

bestuursvergaderingen.  

 

Stichting Time to Help Nederland is ingeschreven in het handelsregister van 

de kamer van koophandel. Het inschrijvingsnummer is: 55404073  

Stichting Time to Help Nederland is gekenmerkt als ANBI (Algemeen Nut 

Beogende Instelling).  

Website van Time to Help Nederland is www.timetohelp.nl. Daar is alles te 

lezen over Time to Help Nederland en de activiteiten. 

 

Het bestuur van Stichting Time to Help Nederland bestaat uit 5 leden, te 

weten;   

Dhr. I. Sevinc, Bestuursvoorzitter 

Dhr. I. Cakir, Vice-voorzitter 

Dhr. M. Disli, Algemeen Secretaris 

Dhr. O. Erden, Besuurslid 

Dhr. F. Canak, Penningmeester 

 

 

I. Sevinc, Voorzitter 
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1. STICHTING TIME TO HELP 
Visie & Missie, Doelstellingen & Actueel Beleid 
 

Stichting Time to Help Nederland is opgericht in november  2012, als opvolger 

van Stichting All For Life die in juni 2012 was opgericht. Wij zijn een goede 

doelenorganisatie die zich wereldwijd inzet voor ‘Iedereen die hulp nodig 

heeft’ voor de verbetering van levensomstandigheden van de minder 

bedeelden in de samenleving. Stichting Time to Help wordt in het vervolg als 

TTH verkort.   

 

1.1 Visie & Missie 

TTH heeft één grote opdracht en zet zich in voor ‘de zorg en ondersteuning 

aan iedereen, die dat nodig heeft’, met andere woorden; TTH wil een 

positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling in de maatschappij met het tot 

stand brengen van succesvolle projecten, door deze samen met enthousiaste 

vrijwilligers te realiseren. 

TTH verwoordt haar missie als volgt: ‘Wij zijn er voor iedereen die hulp nodig 

heeft’. 

 
1.2 Doelstellingen 

TTH heeft ten doel:  

 

1. Het zowel financieel als materieel ondersteunen van de 

hulpbehoevenden;  

2. Het bevorderen van maatschappelijke participatie, emancipatie, 

integratie, solidariteit, interculturalisatie, diversiteit, duurzaamheid, 

behulpzaamheid en burgerschapszin van de mensen in binnen- en 

buitenland, ongeacht de geografische ligging, taal, godsdienst, geloof, 

ras, geslacht. 
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3. Het bevorderen van een duurzaam harmonieuze samenleving, waarin 

het individu enerzijds ruimte en mogelijkheden krijgt en benut om 

zichzelf optimaal te ontwikkelen en anderzijds verantwoordelijkheid 

draagt en zich optimaal inzet voor een vitale, vreedzame en leefbare 

samenleving, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 

ruimste zin van het woord. 

 

1.3 Actueel Beleid 

 

TTH beoogt het algemeen nut. TTH heeft geen winstoogmerk en tracht haar 

doel onder andere te verwezenlijken door: 

 

1. Het organiseren van activiteiten en het ontwikkelen van projecten, 

zowel nationaal als internationaal op het gebied van onderwijs, 

opvoeding, welzijn, maatschappij, media, sport, kunst en cultuur. 

2. Het organiseren van collectecampagnes en soortgelijke activiteiten 

om voor hulpbehoevenden geld, kleding, voedsel, 

verzorgingsmiddelen, medische hulpmiddelen, studiemateriaal en 

soortgelijke hulpmiddelen in te zamelen. 

3. Het organiseren van bijeenkomsten, seminars, conferenties en 

excursies. 

4. Het sponsoren en ondersteunen van individuen, organisaties en 

onderwijsinstellingen zowel in binnen- en buitenland die zullen 

bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen zoals deze 

hiervoor zijn omschreven. 

5. Het samenwerken met instellingen en organisaties met gedeelde 

doelstellingen of (branche) activiteiten, in binnen- en buitenland, 

oprichten van overkoepelende instanties, platforms en federaties.  

6. Alle andere wettelijke middelen, welke voor het gestelde doel 

bevordelijk zijn. 
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2. ACTIVITEITEN & CAMPAGNES 
Werkzaamheden, Fondsenwerving, Beheer & Vermogen  

TTH organiseert activiteiten en projecten die zullen bijdragen aan de realisatie 

van de doelstellingen zoals deze hiervoor zijn omschreven.  

 
2.1 Werkzaamheden van TTH 

De werkzaamheden van TTH omvatten;  

TTH zet zich in voor ‘iedereen die hulp nodig heeft’ en stelt ‘de mens’ centraal 

in haar uitgangspunt. Om voor de behoeftigen hulp te kunnen realiseren heeft 

TTH diverse projecten en activiteiten lopen zowel in binnen- en buitenland. 

Het organiseren van activiteiten en het ontwikkelen van projecten bestaan uit: 

• het werven van fondsen sponsors, donateurs; 

•  samenwerkingen voor het bestrijden van armoede; 

• nood- en slachtofferhulp;  

• onderwijs aan weeskinderen; 

• renovatie van weeshuizen;   

• kledinginzameling voor de allerarmsten;  

• medische missies;  

• het inslaan van waterputten en wederopbouw van rampgebieden.  

Het streven van TTH is om deze activiteiten op grote schaal voort te zetten. 

Dit willen wij graag realiseren door samenwerking aan te gaan met 

organisaties die in hetzelfde kader actief zijn in binnen- en buitenland.  

 
2.2 Fondsenwerving 

Het verwezenlijken van alle ambities vereist uiteraard de nodige financiële 

middelen.   
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De stichting verwerft haar middelen door: 

• Donaties & Giften  

• Doelgerichte Fondsenwervingsacties 

• Sponsoring 

• Alle andere verkrijgingen en baten 

Hieronder een korte beschrijving van de bijdragen: 

• Donaties & Giften: Eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed 

doel geeft een goed gevoel.  

• Sponsoring: Overeenkomst waarbij een persoon en/of een 

zakelijke instelling zonder tegenprestatie financieel en/of materieel 

de activiteiten van TTH ondersteunt. Zoals het ook goed 

omschreven is bij al onze sponsor overeenkomsten.  

• Filantropie: De vrijwillige private bijdragen (in de vorm van tijd, 

geld & goederen) aan publieke doelen met de intentie primair het 

algemeen belang te bevorderen. 

• Doelgerichte Fondsenwerving: Werven van donaties, alle vormen 

van werving van aanvullende middelen.  

2.3 Beheer & Besteding vermogen 

TTH is als ANBI verplicht om een verantwoorde administratie te voeren, zoals 

die omschreven is in de statuten van TTH en voldoet aan de normen volgens 

ANBI wetgeving.  

Daarom zal in de administratie van TTH blijken: 

• Hoe aan de inkomsten gekomen wordt en transparantie over het 

vermogen van TTH. 

• Hoe het ingezameld geld volgens de doelstellingen besteed wordt aan 

activiteiten c.q. projecten. 

• Welke andere financiele uitgaven zijn gedaan, zoals 

onkostenvergoedingen, vrijwilligersvergoedingen. 

  



	   	  

Beleidsplan	  Stichting	  Time	  to	  Help	  Nederland	  |	  2012	  -‐	  2015	   9	  
	  

De ontvangen gelden zullen worden aangewend ten behoeve van de 

uitvoering van de doelstelling van TTH, zoals het zal blijken volgens de 

jaarverslagen en de financiele jaarverslagen.  

De stichting beheert IBAN NL09INGB0007135178  
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3. ORGANISATIESTRUCTUUR 
Bestuur, Personeelsleden & Vrijwilligers 

3.1 Bestuur  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, financieel beheer en voor het 

realiseren van de interne&externe communicatie. De bestuursleden krijgen 

voor hun werkzaamheden geen beloning.  Het bestuur is benoemd voor 

onbepaalde tijd. Het bestuur komt periodiek bijeen voor een vergadering. Van 

iedere bestuursvergadering wordt notulen geschreven waarin alle reilen en 

zeilen van TTH verwerkt zijn, ondersteund met de nodige verslagen. 

Het Bestuur wordt gevormd door de volgende personen 

Dhr. I. Sevinc, Bestuursvoorzitter 

Dhr. I. Cakir, Vice-voorzitter 

Dhr. M. Disli, Algemeen Secretaris 

Dhr. O. Erden, Bestuurslid 

Dhr. F. Canak, Penningmeester 

Leden van de het bestuur hebben gelijke stemrechten.  

 

3.2 Personeel 

Er zijn momenteel geen personeelsleden in dienst. Naarmate onze activiteiten 

c.q. projecten vorderen en als het financieel haalbaar zal zijn zullen wij over 

gaan tot aanstelling van personeel. 

 

3.3 Vrijwilligers 

TTH is van mening dat een non-profit organisatie veel profijt zal hebben bij 

het werven van vrijwilligers en inzet ervan voor de realisatie van haar 

doelstellingen. Tijdens het inzet van vrijwilligers zal, waar nodig, 

vrijwilligersvergoeding c.q. onkostenvergoeding betaald worden conform de 

regels zoals die beschreven zijn die horen bij een ANBI instelling. 


