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1. INLEIDING 

 

Stichting The Dreamery Foundation (“de Stichting”) is op 17 september 2020 opgericht met als doel het 

bevorderen van het behoud van de leefbaarheid van de aarde voor volgende generaties mensen en dieren. 

Dit doel wil zij in het bijzonder bereiken door initiatieven te ondersteunen (financieel of op andere wijze) 

met als doel het tegengaan van klimaatverandering en/of het verlies van biodiversiteit, en de risicobeheersing 

van geavanceerde technologieën, waaronder begrepen maar niet beperkt tot kunstmatige intelligentie 

gerelateerde, biologisch georiënteerde en nucleaire technologieën.  

De Stichting wil haar vermogen op een effectieve wijze inzetten, waarbij de strategie is gecentreerd rondom 

het reduceren van bedreigingen voor de toekomst van de mensheid, in brede zin. Zo moeten bijvoorbeeld 

krachtige nieuwe technologieën, zoals nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, 

in goede banen worden geleid, staat de wereld voor een grote opgave waar het gaat over de energietransitie, 

etc.  

De financiële ondersteuning door Stichting The Dreamery Foundation dient op effectieve wijze te worden 

vormgegeven. De Stichting gelooft in de beginselen van het effectief altruïsme, en zal daarom telkens een 

selectie maken van doelen die onderzocht effectief zijn. 
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2. STRATEGIE EN REALISATIE 
 

 

2.1 Doel en missie 

Stichting The Dreamery Foundation heeft ten doel het bevorderen van het behoud van de leefbaarheid van 

de aarde voor volgende generaties mensen en dieren. In het bijzonder door het ondersteunen op financiële 

of op andere wijze van initiatieven met als doel het tegengaan van klimaatverandering en/of het verlies van 

biodiversiteit, en de risicobeheersing van geavanceerde technologieën waaronder, maar niet uitsluitend, 

kunstmatige intelligentie gerelateerde, biologisch georiënteerde en nucleaire technologieën.   

 

2.2 Uitgangspunten en kernbeginselen 

De financiële ondersteuning door Stichting The Dreamery Foundation dient op effectieve wijze te worden 

vormgegeven. De Stichting gelooft in de beginselen van het effectief altruïsme, en zal daarom telkens een 

selectie maken van doelen die onderzocht effectief zijn. 

Daarenboven dienen de geselecteerde doelen aan de volgende uitgangspunten te voldoen: 

 het project is concreet en praktisch; 

 het doel sluit aan op het doel van de Stichting; 

 er worden concrete doelen en doelstellingen vastgelegd met de betreffende partij, welke worden 

opgevolgd door het bestuur van de Stichting. 

 

2.3 Werkwijze 

Wanneer een mogelijk te ondersteunen project is geselecteerd, zal het bestuur van de Stichting afstemmen 

over de wijze van ondersteuning en de verdere invulling hiervan. Een project zal alleen gesteund worden 

indien een meerderheid van de bestuurders van de Stichting hiermee instemt.  

Per geselecteerd doel / project zullen door de Stichting met de betreffende partij concrete afspraken worden 

gemaakt over de wijze van besteding van de ter beschikking gestelde middelen, de te behalen doelstellingen, 

tijdslijnen, etc. Deze afspraken zullen schriftelijk worden vastgelegd en door het bestuur van de Stichting 

worden opgevolgd.  

De betrokken partijen zullen periodiek (zoals voorafgaand overeengekomen, dan wel op eerste verzoek van 

het bestuur indien daar aanleiding toe is) verantwoording aan de Stichting afleggen over de wijze van 

besteding van de gelden en de daarmee behaalde (deel)doelstellingen. Het bestuur van de Stichting zal 

periodiek contact hebben met de geselecteerde doelen over de voortgang, tussentijdse bijsturing waar nodig, 

etc.  

Ook door middel van het nemen van belangen of het doen van impact-investeringen in lijn met de doelstelling 

van de Stichting, kunnen rendementen worden behaald. Voor dergelijke belangen en investeringen gelden 

dezelfde uitgangspunten en kernbeginselen als voor de te steunen doelen.  
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2.4 Projecten 

Er worden momenteel gesprekken gevoerd met uiteenlopende partijen die allen doelen nastreven in lijn met 

de doelstellingen van de Stichting. Vooralsnog worden er geen concrete projecten gesteund.  
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3. ORGANISATIESTRUCTUUR 
 

 

3.1 Bestuur en RvT 

Het bestuur van Stichting The Dreamery Foundation wordt gevormd door een oneven aantal leden, ten 

minste drie, met gelijke stemrechten. Momenteel wordt het bestuur gevormd door Steven Schuurman 

(voorzitter), Bram Smeets (bestuurslid) en Clavis Directievoering B.V. (directeur-bestuurder).  

 

Het bestuur voorziet zelf in de benoeming en het ontslag van haar leden. 

 

 

3.2 Taakverdeling 

De bestuurders zijn allen gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd (met één andere bestuurder). Het 

operationele beheer van de Stichting is in handen van de directeur-bestuurder, welke daarom bevoegd is 

zelfstandig rechtshandelingen te verrichten tot een maximum van € 50.000.  

De heer Schuurman en de heer Smeets zullen zich met name bezighouden met de eerste selectie van de door 

de Stichting te ondersteunen doelen, het maken van concrete afspraken en doelstellingen met deze doelen 

wanneer daadwerkelijk tot ondersteuning wordt overgegaan, en de verdere opvolging van de betreffende 

projecten. Clavis Directievoering B.V. zal zich met name richten op het operationele beheer van de Stichting.  
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4. FINANCIËN 

4.1 Vermogensopbouw 

De Stichting is een particulier initiatief en kan daarom rekenen op een jaarlijkse basisfunding. Beoogd is om 

vanuit deze basisfunding een stamvermogen in te stellen waarvan de rendementen ten goede komen aan de 

charitatieve doelstellingen van de Stichting. Ook zal vanuit deze basisfunding een reserve worden 

aangehouden om de operationele kosten over de komende drie jaren uit te kunnen voldoen.  

De eerste vijf jaren zal de basisfunding bestaan uit een bedrag van € 5.000.000 per jaar. Een gedeelte van 20% 

hiervan zal worden aangewend om een stamvermogen in te stellen, welk stamvermogen in lijn met de 

doelstellingen van de Stichting zal worden belegd, bijvoorbeeld door aankoop van participaties in “groene” 

investeringen. Het overige gedeelte zal worden aangewend om concrete projecten en doelen financieel te 

ondersteunen. Ook zal hiervan een reserve worden gevormd om de lopende operationele kosten uit te 

voldoen. 

Ook andere personen, bedrijven en instanties kunnen giften doen aan de Stichting. 

 

4.2 Bestedingsbeleid 

De basisfunding zal worden aangewend om initiatieven te ondersteunen die voldoen aan de door de Stichting 

omschreven criteria. De operationele kosten van de Stichting kunnen gedurende de komende drie jaren 

worden voldaan vanuit de reserve die is gevormd vanuit de basisfunding.  

Ook kan de Stichting actief belangen nemen c.q. impact-investeringen doen. Het rendement dat hiermee 

wordt behaald, kan worden aangewend ter voldoening van beheerskosten dan wel voor het doen van giften 

aan initiatieven binnen de doelomschrijving van de Stichting. 

De rendementen vanuit het stamvermogen en de door de Stichting ontvangen donaties zullen eveneens ten 

goede komen aan de charitatieve doelstellingen zoals in dit beleidsplan omschreven. 

Omdat de Stichting zich momenteel nog in haar oprichtingsfase bevindt, zijn nog geen concrete 

bestedingsdoelen aan te wijzen. Wel worden al verkennende gesprekken gevoerd met een politieke partij, om 

te onderzoeken of deze financieel kan worden gesteund om haar concrete doelen in overeenstemming met 

het doel van de Stichting verder te ontplooien. Pas na oprichting van de Stichting en verkrijging van de ANBI-

status kan hieraan verdere, concrete opvolging en invulling worden gegeven conform de in paragraaf 2.3 

vastgestelde werkwijze van de Stichting.   

 

4.3 Kostenstructuur 

De directeur-bestuurder van de Stichting ontvangt een marktconforme vergoeding  voor haar operationele 

werkzaamheden Zij ontvangt géén vergoeding voor de werkzaamheden die zij uitvoert in de rol van statutair 

bestuurder van de Stichting.  

De voorzitter van het bestuur evenals het derde bestuurslid hebben permanent afgezien van het recht op 

vacatiegeld.  
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Voorts kan er nog sprake zijn van overige instandhoudingskosten, zoals kosten van de notaris, fiscaal 

adviseur, etc.  

Deze kosten worden betaald vanuit de reserve zoals hiervoor genoemd. 

 

4.4  Geen winstoogmerk 

Stichting The Dreamery Foundation heeft van de belastingdienst de ANBI-status verkregen (Algemeen Nut 

Beogende Instelling). Dit betekent dat zij zich voor ten minste 90% inzet voor het algemeen nut. De stichting 

heeft geen winstoogmerk. 

De ANBI-status brengt bepaalde fiscale voordelen met zich mee. Zo mogen donateurs van een ANBI hun 

giften aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.   

 

 


