
Beleidsplan Stichting Global Futures. 
 
Inleiding 
Bij het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met de eisen voor een ANBI aanvraag. De 
ANBI status is aangevraagd in december 2016. 
 
De stichting is opgericht op 30 september 2016 in Delft om tegemoet te komen aan de behoefte meer 
inzicht te verkrijgen ter verbetering en optimalisering van stabiliteit en veiligheid in de breedste zin van het 
woord. 
 
In de Kamer van Koophandel, onder nummer 66994071, zijn ook de volgende handelsnamen  
gedeponeerd: Global Futures Foundation en GFF. 
 
Strategie 
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2.1 van de statuten en luidt als volgt: Global 
Futures Foundation stelt zich ten doel het stimuleren van de kwaliteit van het publieke, professionele en 
politieke debat, en kennisontwikkeling en onderhoud ten behoeve van maatschappelijke en strategische 
vraagstukken, in de context van internationale geopolitieke en geo-economische ontwikkelingen en 
gericht op het bevorderen van stabiliteit en veiligheid. Met haar doelstelling beoogt de stichting het 
algemeen belang te dienen. 
 
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.3 van de statuten en uit de feitelijke 
werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de 
instelling de met activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling. 
 
Zoals blijkt uit artikel 12.6 van de statuten zal een eventueel batig liquidatiesaldo zoveel mogelijk worden 
besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of een buitenlandse instelling die 
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.  

 
Beleid 
De volgende werkzaamheden worden door de stichting verricht om de doelstelling, zoals vermeld in 
artikel 2.1 van de statuten, te realiseren: het ontwikkelen van methoden om kennis te vergaren en/of te 
analyseren, het verrichten van onderzoek, het ondersteunen van onderzoek, het agenderen van 
vraagstukken en het organiseren van bijeenkomsten. 
 
De stichting zal ten eerste middels het uitvoeren van projecten voor overheden, bedrijven en 
kennisinstellingen gelden werven ten behoeve van de doelstelling in de vorm van subsidies en donaties. 
 
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de 
voorziene werkzaamheden. 
 
De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de uit te voeren projecten.  
 
Op grond van artikel 7 van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele 
(rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele 
(rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen. 
 
Overige 
De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 4.6 van de statuten geen beloning 
voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie 
worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.  
 
De administratie van de stichting wordt gevoerd door Erik Frinking. 
De jaarrekening van de stichting wordt opgesteld door Frank Bekkers. 
 
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website: globalfuturesfoundation.eu. 


