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Beleidsplan
Article 25 Foundation is ontstaan vanuit de liefde voor ieder mens, ook diegene die leven met
dementie en vindt haar basis in Artikel 25 uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Hieruit blijkt dat ieder mens, ongeacht beperkingen, recht heeft op een bepaalde kwaliteit van
leven: de levensstandaard.

Missie
Vanuit (inter)nationale kennisdeling en samenwerking willen wij bewustwording creëren voor mensen die
leven met dementie en zo hun kwaliteit van leven, en die van hun naasten, verbeteren.

Visie
Article 25 Foundation gelooft in een wereld waarin mensen die leven met dementie onderdeel mogen zijn
van het dagelijkse leven in de samenleving. Vanuit een intergenerationeel en intercultureel perspectief is er
oog voor de mens achter de ziekte en staat gelijkwaardigheid op nummer één.

Kernwaarden
Vanuit een gelijkwaardig contact met de medemens met dementie, stimuleren wij de wederkerigheid in
het samenzijn en gaan we over tot betekenisvolle relaties waarin eenieder een volwaardig onderdeel is
van de maatschappij.

Doelstelling
Article 25 Foundation heeft ten doel:
■	Door middel van (inter)nationale kennisdeling en samenwerking bewustwording creëren voor mensen
die leven met dementie en zo hun kwaliteit van leven verbeteren, net als die van hun naasten en al
hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort, en/of daartoe bevorderlijk
kan zijn.

Strategie
De Article 25 Foundation behaalt haar doelstelling middels vijf belangrijke pijlers:
■	
Bewustwording: kennismaken met het betekenisvol leven met dementie;
■	
Educatie: samen leren vanuit internationale kennisdeling;
■	
Preventie: voorkomen van dementie middels aanjagen en verbinden van praktijkgerichte oplossingen;
■	
Humanisering: de mens achter de ziekte leren begrijpen;
■	
Praktijk: bovenstaande pijlers implementeren in het dagelijks leven.
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Organisatie
Naam

Article 25 Foundation

KvK

82538042

Rekeningnummer

NL40 TRIO 0320 2454 97

RSIN

862510223

Postadres

Zocherstraat 51H
1054 LT Amsterdam

Vestigingsadres

Zocherstraat 51H
1054 LT Amsterdam

E-mail

contact@article25foundation.com

Bestuur
Het bestuur bestaat uit drie personen met allen eenzelfde stemrecht:
Teun Toebes

Voorzitter

Jonathan de Jong

Secretaris

Marlies Veger

Penningmeester

Margje Mahler

Algemeen bestuurslid

Michiel van Putten

Algemeen bestuurslid

Mochten er bestuurswijzigingen plaatsvinden, worden nieuwe bestuurders met algemene stemmen
benoemd door het zittende bestuur.
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in uitoefening van de functie gemaakte kosten en niet bovenmatig vacatiegeld.

Raad van Advies
In 2022 zal er een Raad van Advies worden samengesteld welke waardevolle kennis en ervaringen
inbrengen. De Raad van Advies zorgt voor continuïteit en houdt de organisatie scherp.
Deze groep personen fungeert binnen Article 25 Foundation als een orgaan dat meedenkt, adviseert,
meevoelt en een netwerk in kan zetten ten behoeve van de doelstelling. Deze personen denken vanuit
tactische en inhoudelijke overwegingen, naast de ‘gewoonlijke’ strategische. De Raad van Advies denkt
mee over financiën, organisatie, markten etc. zonder op de stoel van het bestuur te gaan zitten.

Werknemers
De werkzaamheden van Article 25 Foundation worden ondersteunt door een team van vrijwilligers. Zij
ondertekenen een vrijwilligersovereenkomst en ontvangen -indien gewenst- een vrijwilligersvergoeding.
Onkosten relevant aan de uitvoering van de taken worden vanuit Article 25 Foundation vergoed.

Article 25 Foundation | Zocherstraat 51H | 1054 LT Amsterdam | article25foundation.com | KVK 82538042

3

Financiën
De inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit donaties en gedeeltelijk uit sponsoring van
particulieren en bedrijven. Ook zullen er subsidies worden aangevraagd. Het donatiereglement is
van toepassing op de donaties. Deze is gepubliceerd op de website van Article 25 Foundation, www.
article25foundation.com.
Van alle inkomsten draagt minimaal 90% bij aan het algemeen belang conform statuten
van de stichting. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beheer en besteding van het vermogen
Het beheer van het vermogen wordt verricht door de penningmeester, ondersteund door
de boekhouder. De stichting bouwt vermogen op om projecten te financieren. Daarnaast
is er een vermogen aanwezig welke dient als buffer voor drie opeenvolgende jaren toekomend om de
doelstelling van Article 25 Foundation te verwezenlijken en de continuïteit van de werkzaamheden te
waarborgen. Alle bestuursleden hebben eenzelfde stem over het vermogen van de Article 25 Foundation.
Financiële verantwoording:
Voor één juni na afloop van elk boekjaar worden een balans en een rekening van baten
en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt. Eventuele onkostenvergoedingen en
vacatiegelden zullen afzonderlijk worden geregistreerd.
De financiële verantwoording zal daarnaast bestaan uit een jaarlijks af te geven verklaring
door een accountant. Er vindt controle plaats op inkomende en uitgaande geldstromen. De
financiële verantwoording zal worden gepubliceerd op de website van Article 25 Foundation, www.
article25foundation.com.
Bij ontbinding van de stichting zal een eventueel batig saldo worden besteedt ten behoeve
van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de
doelstelling van Article 25 Foundation.
Beleidsplan
Ieder boekjaar wordt het beleidsplan door bestuursleden getoetst en eventueel herzien.
Deze zal worden gepubliceerd op de website van Article 25 Foundation, www.article25foundation.com
Laatst herzien: 28 december 2021
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