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• Wij hebben afgesproken dat alle bestuursleden en toezichthouders zullen handelen in het 
belang van de stichting. Dat betekent dat wij zullen handelen als bestuurder en niet als privé-
persoon, zowel intern (binnen de stichting) als extern (in relatie met derden).   

• Bij aankopen stellen wij het belang van de stichting voorop. In situaties die van belang zijn voor 
de stichting, handelen wij niet op basis van onze persoonlijke voorkeur maar op basis van wat 
goed is voor de stichting.   

• Wij spreken af dat wij integer en transparant handelen. Dat betekent: oog hebben voor het  
stichtingsbelang en wij zullen desgevraagd inzicht geven in beslissingen. Onze missie en visie zijn 
gepubliceerd op onze website www.livingwithhope.nl  

• Er is een goede regeling voor onze stichtingsfinanciën. Wij gaan bewust om met uitgaven van 
het stichtingsgeld en zullen dat gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen. 

• De penningmeester is verantwoordelijk voor de begroting. 
• Wij hanteren het vier-ogen-principe bij uitgaven boven de € 2.000,-. Dat betekent dat er altijd 

twee bestuursleden akkoord moeten zijn met uitgaven boven dit gestelde bedrag. Verder heeft 
niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuurslid ook altijd inzicht in de 
actuele financiële stand van zaken.  

• Bij uitgaven boven € 5.000,- vragen wij minimaal 2 offertes aan bij verschillende leveranciers. 
We bespreken de offertes in het bestuur en leggen de besluitvorming over de keuze vast in de 
notulen. Bij dergelijke opdrachten aan leveranciers is er altijd een schriftelijke 
opdrachtbevestiging, zodat achteraf altijd duidelijkheid is wat is afgesproken.  

• Bij voorstellen voor € 5.000,- aan studiebeurzen worden de kandidaten voorgelegd en 
besproken in de bestuursvergadering voor akkoord.  

• Wij streven actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid doordat wij goede procedures 
en afspraken hebben gemaakt. Wij hebben geregeld bestuursbijeenkomsten, stellen daarbij een 
agenda op en notuleren de belangrijkste genomen besluiten. Wij leggen vast wie bij de 
bestuursvergaderingen aan- en afwezig zijn. Afspraken en verslagen worden op een centrale 
plaats bewaard en inzichtelijk gemaakt voor zittende en nieuwe bestuursleden. 

• Wij spreken af dat wij bewust omgaan met risico's voor de stichting. We bespreken met elkaar 
welke risico's er zijn en streven ernaar die te minimaliseren.  

• Wij spreken af deze afspraken regelmatig te controleren op actualiteit (tenminste één keer per 2 
jaar).  

• Wij evalueren de gemaakte afspraken regelmatig op relevantie (tenminste één keer per 2 jaar).  
Zo nodig passen wij de afspraken aan.   

• Living With Hope heeft een ANBI status. Het RSIN-nummer is 822602921. Wij voldoen aan de 
eisen van deze ANBI status. 


