Bestuursverklaring DARE2SHARE
Het bestuur van de stichting:






is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van de organisatie
in verantwoordelijk voor het beheren en besteden van middelen
draagt zorg voor het realiseren van de statutair bepaalde doelstellingen en legt
hieromtrent verantwoording af
draagt zorg voor naleving van de uitgangspunten
vertaalt doelstellingen in visie, beleid, strategieën en begrotingen en volgt en
evalueert de doelstellingen.

Het bestuur voert haar taken uit op vrijwillige basis. DARE2SHARE hecht groot belang aan
het verwerven van een goed gefundeerd maatschappelijk vertrouwen. Openheid,
transparantie & integriteit zijn kernwaarden van de stichting DARE2SHARE. Om vertrouwen
te genereren en openheid, transparantie & integriteit te waarborgen zijn de volgende
uitgangspunten geformuleerd, als DARE2SHARE-code:












Bij het werven van fondsen en inzamelen van geld worden potentiële gevers open en
helder geïnformeerd over waar de verkregen middelen voor worden ingezet.
De kosten voor fondsenwerving en inzamelingsacties staan in redelijke verhouding
tot de te verwachten opbrengsten.
De inzet van middelen voor fondsenwerving en ondersteunende functies wordt zo
beperkt mogelijk gehouden, zodat het maatschappelijk en financieel rendement van
de ingezette middelen zo groot mogelijk is.
Middelen worden besteed aan die doelen / projecten die voorafgaand aan de
verkrijging van middelen zijn aangegeven.
De resultaten worden in beeld gebracht en (potentiële) gevers kunnen hier kennis
van nemen.
Uitvoeringsverantwoordelijkheid voor de projecten ligt bij de organisatie die het
project initieert; de stichting DARE2SHARE zal alles doen wat in haar vermogen ligt
om deze organisaties te stimuleren om de vooraf bepaalde doelstellingen te behalen
DARE2SHARE heeft heldere criteria en procedures ten aanzien van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van financiële handelingen,
verslaglegging en rechtshandelingen en voor de toewijzing van middelen aan goede
doelen / projecten.
De stichting heeft geen onbestemde financiële reserves (conform VFI-richtlijn
reserves goede doelen)

DARE2SHARE heeft er voor gekozen om geen CBF-keurmerk of verklaring van geen
bezwaar van het CBF aan te vragen, gezien de hoge kosten die met een dergelijke aanvraag
gepaard gaan. Wij conformeren ons wel aan de uitgangspunten die het CBF hanteert en
bieden dezelfde transparantie. U kunt uiteraard onze jaarrekeningen opvragen

