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Doel stichting  

De stichting heeft tot doel het stimuleren en ondersteunen van sociale-, gezondheids- en educatieve 
activiteiten in de lokale gemeenschap of leefgemeenschappen elders in de wereld. Zij doet dit door 
een (digitaal) platform aan te bieden om derde de mogelijkheid te geven het doel van de stichting in te 
vullen. Tevens zet de stichting zich in voor het werven van gelden voor genoemde activiteiten.  

Bestuurssamenstelling  

Voorzitter:   Verboom, H. 
Secretaris:   Brinkman-te Spenke, C.C. 
Penningmeester:  Knaap, V.O.  

Geen van de bestuurders is bevoegd de Stichting zelfstandig te vertegenwoordigen (gezamenlijk 
bevoegd).  

Beloningsbeleid 

Er is sinds 1 oktober 2017 een medewerker bij Stichting Save Cheruto in loondienst. Mevrouw J.A. 
Goedhart is per 1 oktober 2017 in dienst in de functie Project Manager. Geen van de bestuursleden 
ontvangt een vergoeding danwel vakantiegeld voor de verrichte werkzaamheden ten behoeve van 
Stichting Save Cheruto. Tot april 2016 is de ad-interim directeur aangebleven voor de dagelijkse 
aansturing en onbezoldigd.  

Beleidsplan 

Stichting Save Cheruto is opgericht met het oog op concrete uitwerking verschillende doelen ten 
behoeve van lokale gemeenschappen buiten Nederland. De stichting richt zich op een evenwichtige 
verdeling van activiteiten in de lokale gemeenschap en community activiteiten elders in de wereld. 
Doelgroepen zijn jeugdigen, ouderen of mensen die door omstandigheden (gezondheidsbeperkingen 
of financiële beperkingen) minder kansen hebben te participeren in de betreffende samenleving. 
Samenwerking wordt gezocht met lokale instanties. Bestuursleden zetten zich actief in voor de 
Stichting. Zowel door fundraisingactiviteiten, die de basis zijn van de financiële armslag van de 
Stichting, als het helpen organiseren en het handen uit de mouwen steken bij activiteiten. Jaarlijks 
wordt er een activiteitenplan opgesteld waardoor activiteiten op een planmatige wijze plaats vinden.  

Activiteitenplan 2018 

Voor 2018 zijn de volgende activiteiten gepland: 

• NL Get it done. Het koppelen van 80 young professionals aan 7 lokale initiatieven in 
Nederland. De koppeling wordt gemaakt om het initiatief op te schalen en in hun hulpvraag te 
voorzien. De teams ondersteunen de initiatieven hierin. Get it done maakt deze koppeling en 
stuurt de project teams aan. 

• Inspirerende en educatieve events organiseren rondom het thema “goed doen”. Denk aan 
interviews met Humberto Tan en Mikkel Hofstee. 

• Content creatie rondom de initiatieven ter promotie van hun werkzaamheden en het merk Get 
it done. 

• Ontwikkeling nieuwe strategie Get it done 2019 op basis van polis NL Get it done. 
• Coaching van initiatiefnemers verbonden aan non-profits. 



Wervingsfondsen 

Gelden voor deze activiteiten worden verkregen door een bijdrage aan de Stichting Save Cheruto 
vanuit fundraising activiteiten/sponsoring, om daarmee een platform & netwerk te organiseren 
waarmee lokale goede doelen worden gesteund.  

Gerealiseerd beleid 2017 en financiële verantwoording  

Stichting Save Cheruto heeft momenteel één project: Get it done. Get it done, een voormalig 
crowdfunding platform, heeft haar beleid aangepast en richt zich nu op lokale initiatieven in Nederland. 
Onder de noemer NL Get it done worden lokale initiatieven gekoppeld aan teams met young 
professionals om hen in hun hulpvraag te voorzien onder toezicht 
van de Stichting. De stichting begeleid de projectteams en maakt de koppelingen tussen talent en 
lokale non-profits. Ook worden er inspirerende events gehouden voor de young professionals en  non-
profits. 
Eind 2017 wordt op basis van de learnings van NLGet it done de strategie afgerond voor 2019. Hierbij 
wordt een groter aantal initiatieven opgeschaald en in hun hulpvragen voorzien. Ook zal er een 
mediastrategie ontwikkeld worden en in 2019 geïmplementeerd worden. 

De financiële administratie van de Stichting wordt verricht en gecontroleerd door een externe 
accountant. De jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur.  
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