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Beleidsplan 2022 

 

Fantastisch! Het feit dat u dit leest, betekent dat u belangstelling hebt in Financial and Social 

Inclusion, en wellicht ook specifiek in de manier hoe de Stichting en andere AUXFIN organisaties 

hieraan proberen bij te dragen. In dit Beleidsplan geven we meer inzicht in de doelstelling van de 

Stichting AUXFIN, in de activiteiten die we ondersteunen, met welke fondsen we dit doen en hoe 

we dit beheren. Dit Beleidsplan wordt minimaal jaarlijks geactualiseerd. 

 

1. Het werk van de Stichting AUXFIN 

2. De wijze van verwerving van inkomsten 

3. Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling 

 

 

 

 

 

1. Het werk van de Stichting AUXFIN 

 

Doelstelling 

De Stichting heeft ten doel het uitvoeren van projecten t.b.v. Financial and Social Inclusion d.m.v. 

digitale oplossingen en het bouwen van ICT infrastructuur met uitsluiting van winstdoelstellingen, 

om armoede te bestrijden en leefomstandigheden te verbeteren, op basis van gelijkheid en 

respect waarin alle mensen zich kunnen ontwikkelen in een multiculturele context. De Stichting is 

daarbij met name gericht op de allerarmsten in de wereld. Hiervoor wordt beoogd om fondsen te 

werven en te beheren die beschikbaar worden gesteld t.b.v. niet-commerciële organisaties 

(overheden, verenigingen, Stichtingen, (I)NGO's, sociale ondernemingen). De Stichting voert 

controle uit op en rapporteert over de besteding van deze fondsen en de behaalde impact. 
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Activiteiten 

Sinds haar ontstaan, heeft de Stichting fondsen gewerfd van met name AUXFIN International 

B.V. Hiermee zijn diverse kleine activiteiten ondersteund, vaak ter voorbereiding van grotere 

projecten. Dankzij de toenemende donaties vanuit de overwinst van AUXFIN International B.V. 

alsook een donatie van een andere onderneming en de verwachte additionele inkomsten van 

andere externe donoren, is het bestuur inmiddels akkoord gegaan met het ondersteunen van een 

tweetal grote projecten en een kleinschalige innovatie studie. De hieruit volgende contracten 

worden momenteel geformaliseerd en zullen vervolgens op de website vermeld kunnen worden. 

Concreet gaat het, zonder op dit moment al details te kunnen publiceren, om 2 start-up projecten 

in Oeganda en Soedan, en een innovatie studie in de CFA zone, waarvoor het bestuur 

respectievelijk EUR 150.000, EUR 100.000 en EUR 10,000 heeft gereserveerd en onder 

voorwaarden heeft toegezegd.  

Waar mogelijk, maakt de Stichting in haar activiteiten gebruik van de diensten en oplossingen 

van de diverse AUXFIN organisaties, maar dit is geen vereiste. 

 

Toekomstige activiteiten 

De Stichting zal blijven werken aan het werven van fondsen en aan het identificeren en 

ondersteunen van projecten die bijdragen aan haar doelstelling. Aangezien er momenteel 

onvoldoende inzicht is in de toekomstige instroom van fondsen en in de concrete toekomstige 

projecten, rekeninghoudend met een bepaalde mate van instabiliteit in de landen waar de 

activiteiten worden uitgevoerd, is het nagenoeg onmogelijk een lange termijn planning te maken. 

Wel is duidelijk dat toekomstige projecten voorafgegaan worden door studies en 

formuleringstrajecten die relatief lang kunnen zijn. Bovendien zijn alle toekomstige projecten 

nauw afgebakend door de doelstelling van de Stichting. Om donoren goed geïnformeerd te 

houden zullen geformaliseerde projecten uitgebreid gerapporteerd worden op de website en zal 

het Beleidsplan minimaal jaarlijks geactualiseerd worden. 

 

Vooralsnog wenst het bestuur de overige fondsen aan te houden voor het ondersteunen van een 

nog verder uit te werken start-up project in Kenia, en voor innovatie studies in Rwanda, DRCongo 

en Tanzania. In deze drie landen lijkt de potentie groot om op relatief korte termijn tot een start-

up project te komen en zo ook hier bij te dragen aan Financial and Social Inclusion. Hier zijn in 

2021 voorbereidingen voor getroffen, maar dit heeft nog niet tot realiseerbare projecten geleid. 
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2. De wijze van verwerving van inkomsten 

 

De Stichting heeft de functie om fondsen te werven en te beheren die beschikbaar worden 

gesteld t.b.v. niet commerciële organisaties. Voor deze fondsen werving wordt in eerste instantie 

de eigen organisatie AUXFIN HOLDING aangesproken, en daarnaast de partner organisaties 

van AUXFIN HOLDING. Het bestuur van de Stichting vindt het essentieel dat de onderneming 

AUXFIN een voorbeeld stelt door overwinsten aan de Stichting te doneren, wanneer mogelijk, en 

zo een bijdrage te leveren aan de realisatie van haar doelstelling. Voor de uitvoering van de 

projecten wordt co-financiering gevraagd aan de ontvangende organisaties, voor de periodieke 

innovation, development and scale-up calls. Daarnaast is het beleid erop gericht publieke 

specifieke publieke acties te gaan ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld, fietsen voor Burundi, of tablets 

voor Soedan, of kleinschalige zonne-energie voor Oeganda. In 2021 is/zal nog niet worden 

gestart met publieke fondswervende acties hiervoor aangezien de Stichting over voldoende 

fondsen beschikt; dit behoort tot de mogelijkheden in 2022 indien de Stichting wordt aangemerkt 

als ANBI. De aanvraag hiervoor ligt momenteel ter beoordeling bij de Belastingdienst. 

 

 



 

The Netherlands 

 

26-11-2021                Pagina 4 van 4 

 

 

 

 

3. Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling 

 

Het bestuur van Stichting AUXFIN zal het vermogen beheren van de Stichting, met de intentie 

om de verkregen fondsen per kalenderjaar ter beschikking te stellen. Het bestuur zal controle 

uitoefenen op de besteding van de projecten d.m.v. vereiste rapportages en externe controles. 

Per jaar worden plannen gemaakt met een focus op specifieke landen, doelgroepen en 

technologie. Er zijn verschillende methoden voorzien:  

1. Innovation calls, met een co-financiering van maximaal 50% voor kleinere studies  

2. Tender processes voor start up projecten (<50.000 leden) en  

3. Tender projects voor scaling up projecten (>50.000 leden) 

 

De tenders in 2 en 3 kennen ook een co-financiering van in principe 50%, maar al naar gelang de 

doelstellingen en karakteristieken van het project kan van de 50% worden afgeweken. Tot dit 

moment heeft aanbesteding enkelvoudig en niet-openbaar plaatsgevonden, waarbij vooral 

gekeken wordt naar potentiële lange termijn impact. Aanbestedingen zijn daarbij voornamelijk het 

resultaat van voorafgaande studies. Wel heeft het bestuur het voornemen om in 2022 een kleine 

openbare aanbesteding te publiceren. We zien dit als een leertraject om langzamerhand die kant 

op te kunnen bewegen. 

 

Het bestuur heeft in het 4e kwartaal van 2021 besloten de financiële verslaglegging uit te 

besteden aan een externe organisatie. 

 

 

  


