Gedragscode fondsenwerving vanuit ’s Heeren Loo;
Hoe, wat en waarom?
1. Fondsenwerving door medewerkers van ’s Heeren Loo:
•

..is voor projecten waarvoor geen reguliere financiën beschikbaar zijn, maar die
wel belangrijk zijn voor cliënten. Van wetenschappelijk onderzoek tot uitjes voor
cliënten, en van duofietsen tot snoezelkamers.

•

..is nu extra belangrijk, omdat er minder financiële middelen beschikbaar zijn in
de zorg.

2. Wil je giften belastingvrij ontvangen?
•

De ANBI status van Stichting Cliëntfonds en Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek zorgt ervoor dat de gever belastingvrij geeft en wij als ontvanger
belastingvrij ontvangen.

•

Deze status van beide stichtingen geeft de gever de garantie dat Stichting
Cliëntfonds een betrouwbare organisatie is.

Door ons aan onderstaande regels te houden, behouden we de ANBI-status.

3. Als je als medewerker van ’s Heeren Loo fondsen werft,..
•

…zorg je ervoor dat ’s Heeren Loo de donatie gebruikt volgens de bestemming die
de gever eraan gegeven heeft.

•

…verstrek je geen gegevens van cliënten aan gevers.

•

…geef je geen voorrang aan bepaalde cliënten n.a.v. een gift. Tegenprestaties zijn
alleen in de vorm van communicatie-uitingen of andere faciliteiten.

4. Geschillen en klachten
Voor bindend advies kunnen eventuele geschillen en klachten worden voorgelegd aan de
bij de gedragscode opgerichte Raad van Toezicht van Nederland Filantropieland (NFL).

5. Vragen?
Team Fondsenwerving van de afdeling Marketing & Communicatie bestaat uit: Lianne van
Opstal (lianne.van-opstal@sheerenloo.nl) en Cecile van der Hoorn (cecile.van-derhoorn@sheerenloo.nl). Wij geven je graag antwoord op vragen als:
• Wat moet ik precies doen als ik een gift krijg?
• Wat moet ik doen als ik twijfel of ik een gift moet aannemen vanwege eventuele
imagoschade van ’s Heeren Loo?
Ook overige vragen op het gebied van fondsenwerving kan je bij ons kwijt.

De gedragscode voor sponsoring en fondsenwerving vanuit ’s Heeren Loo is in 2015 vastgesteld
door de Raad van Bestuur van ’s Heeren Loo. Zij heeft zich gecommitteerd aan de Gedragscode
voor Fondsenwerving door non-profit organisaties van de NFL.

