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ANBI 

Stichting Springplank is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit 
betekent dat Springplank een instelling is die officieel als ‘Goed doel’ is aangemerkt 
door de belastingdienst. Uw giften zijn dus aftrekbaar voor de inkomsten- of 
vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels). De ANBI-regeling is 
ingegaan per 1 januari 2008.  
 

Onze gegevens 

Officiële naam: Stichting Springplank 
RSIN nummer: 8602.33.625 (Stichting Springplank) 
 

Doelstelling van Stichting Springplank 
• Het bevorderen van de zelfredzaamheid, het welzijn en de maatschappelijke 

belangen van zowel jongeren als volwassenen die door complexe 
problematiek vastlopen in of buiten het sociale vangnet vallen en daardoor 
niet meedoen in de maatschappij alsmede al hetgeen verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord; 

• Het oprichten van, deelnemen in, het bestuur voeren over, het toezicht 
houden open het zich op enigerlei andere wijze financieel interesseren bij 
andere vennootschappen en ondernemingen. 

 
Springplank tracht dit doel te bereiken door zowel jongeren als volwassenen te 
ondersteunen die door complexe problematiek vastlopen in of buiten het socialen 
vangnet vallen en daardoor niet meedoen in de maatschappij. Ondersteuning 
wordt geboden middels begeleiding en maatschappelijke innovaties die duurzame 
zelfredzaamheid bevorderen, zoals (maar niet gelimiteerd tot) het verbeteren van 
de financiële positie van de jongeren en volwassenen. Bij alle ondersteuning is het 
uitgangspunt Eerst Werk, welke betekent dat kansen en 
voorwaarden om te komen tot betaald werk worden gecreëerd, dan wel indien zij  
reeds betaald werk hebben dit te behouden caso quo te verduurzamen, waarbij 
participeren naar vermogen altijd het uitgangspunt is. 
 
Tot het doel van de stichting behoort niet het doen van uitkeringen aan oprichters,  
aan bestuurders of aan derden, tenzij deze uitkeringen een ideële of sociale 
strekking hebben. De stichting dient bij het verwezenlijken van haar doel nagenoeg 
uitsluitend het algemeen belang. 
 
De Stichting heeft geen winstoogmerk. 
  



 

 

Wijze van werving van gelden 
Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt 
gevormd door: 

• subsidies, giften en donaties; 
• hetgeen verkregen wordt door erfstelling of legaten; 
• inkomsten uit vermogen en andere inkomsten; 
• opbrengsten uit activiteiten van de stichting; 
• hetgeen op andere wijze verkregen wordt. 

 

Beheer van het vermogen 
Stichting Springplank heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer 
van het vermogen, daarbij zal het zorgdragen voor 

• een goede verantwoording van gegevens; 
• het verstrekken van inzicht aan subsidieverstrekkers; 
• verstrekking van informatie aan stakeholders. 

 

Het bestuur 
Het bestuur bestaat uit drie personen. 
 
Bestuurslid 1: M.P. Eradus  
Bestuurslid 2: B.A. Eradus  
Bestuurslid 3 en secretaris: E. Wauters  
 
Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen andere beloning dan 
een vergoeding voor gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. 
 

Beleidsplan Stichting Springplank 

Zie document ‘Strategisch beleidsplan 2022’ . 

 

Visie 2022-2027 

Voor de visie, missie en kernwaarden zie document ‘Visie 2022-2027’. 

 

SWOT 

In de SWOT analyse wordt een analyse gegeven van sterktes en zwaktes (intern), en kansen en 

bedreigingen (extern). Zie document ‘SWOT 2022’ .  
 
 


