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Inleiding 

Beste lezer, voor u ligt het beleidsplan van Stichting RIX Foundation. Deze is opgericht en notarieel 

geregistreerd op 03-03-2020 te Papendrecht. Stichting RIX Foundation is ontstaan vanuit RIX Buro 

B.V.. RIX Buro B.V. (hierna RIX Buro) is een uitzend/detachering/werving- en selectiebureau gevestigd 

in Ridderkerk. 

RIX Buro ondersteunt al jaren diverse goede doelen, maar om dit meer te stroomlijnen en te 

formaliseren is Stichting RIX Foundation opgericht.  

 

Doel van Stichting RIX Foundation  

RIX Buro en Stichting RIX Foundation vinden het van grote waarde om mensen in Nederland en in het 

buitenland te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten. Daarom geeft Stichting RIX 

Foundation financiële ondersteuning aan partnerinstellingen van algemeen nut die mensen actief 

begeleiden en ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten. Denk daarbij concreet aan 

huisvesting, studiebeurzen, studiebegeleiding en hulp bij het ontwikkelen van professionele 

vaardigheden.  

Dit beleidsplan is noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Bij het opstellen van dit beleidsplan heeft het bestuur rekening gehouden met de eisen voor het 

verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende Instelling. 

 

Dit beleidsplan bestaat onder andere uit: 

 Aanleiding & ontstaan Stichting RIX Foundation; 

 Werkzaamheden & goede doelen van Stichting RIX Foundation; 

 Wijze van verwerving van inkomsten; 

 Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling; 

 Het bestuur van Stichting RIX Foundation. 

 

 



Aanleiding & ontstaan Stichting RIX Foundation 
Stichting RIX Foundation is ontstaan vanuit RIX Buro. Als personeelsbemiddelaar is RIX Buro dagelijks 

bezig met werk, talenten en ontwikkeling van mensen. RIX Buro B.V. is in 2012 ontstaan.  

RIX Buro bestaat niet alleen om geld te verdienen maar ook om van betekenis te kunnen zijn in het 

leven van mensen. Vanaf het begin speelt persoonlijke ontwikkeling van eigen medewerkers een 

belangrijke rol. Naast de financiële doelstellingen is deze maatschappelijke doelstelling van 

ontwikkeling van mensen voor RIX Buro van even grote waarde.  

Om bij te dragen aan de ontwikkeling van mensen buiten het bereik van RIX Buro is Stichting RIX 

Foundation opgericht. Stichting RIX Foundation vindt het belangrijk dat mensen zich  kunnen 

ontwikkelen ook al hebben ze daar zelf niet de middelen voor. Het volgen van een opleiding en leren 

van een vak is tenslotte de beste oplossing tegen armoede. Daarom wil Stichting RIX Foundation juist 

deze groep mensen de mogelijkheid bieden om bijvoorbeeld een opleiding te volgen of te ontdekken 

van hun talenten liggen. Stichting RIX Foundation wil op deze manier van waarde zijn voor 

gemotiveerde en getalenteerde jongeren in situaties waarin het niet vanzelfsprekend is om een 

opleiding te volgen of een goede baan te vinden. 

RIX Buro ondersteunt als bedrijf al jaren diverse goede doelen, maar om dit te stroomlijnen en 

formaliseren is Stichting RIX Foundation opgericht. 

 

Werkzaamheden & goede doelen van Stichting RIX Foundation 
De werkzaamheden van Stichting RIX Foundation zullen onder andere zijn: 

 Verwerven van inkomsten voor Stichting RIX Foundation en zorgdragen voor de betaling van 

de financiële steun aan de partnerinstellingen van algemeen nut; 

 

 Promoten van Stichting RIX Foundation. Naamsbekendheid vergroten door middel van 

social media acties en aandacht op de website van RIX Buro; organiseren van activiteiten; 

mond tot mond reclame creëren door naamsbekendheid bij alle stakeholders van RIX Buro; 

  

 Inhoud geven aan de maatschappelijke doelstelling van RIX Buro. De maatschappelijke 

doelstelling van RIX Buro wordt verwoord en uitgevoerd door Stichting RIX Foundation 

namelijk, het helpen van mensen die hun talenten willen ontwikkelen maar daar zelf de 

mogelijkheden niet voor hebben.  

 

Goede doelen van Stichting RIX Foundation zijn onder andere: 

- Stichting Compassion 

“Wij richten ons niet in de eerste plaats op hulp aan gemeenschappen, maar op individuele kinderen. 

We helpen kinderen zich gezond te ontwikkelen, tot zelfredzame, volwassenen die op hun beurt hun 

gemeenschap gaan veranderen.” Bron: https://www.compassion.nl/ 

- Stichting Woord & Daad 

“Wilt u met uw bedrijf een levensveranderende bijdrage leveren aan deze wereld? Dan is het 

sponsoren van een groep kinderen wat voor uw bedrijf en ook voor u! Woord en Daad brengt, via 

kindsponsoring, al meer dan 44 jaar kinderen en bedrijven bij elkaar. Door die band ontstaan er 

bijzondere dingen. Sponsorkinderen krijgen de kans om zich te ontwikkelen tot zelfstandige burgers 

en ú investeert in het leven van een kind én in het land waarin het kind woont. Sponsor, met uw 



bedrijf, een groep van 5 of meer kinderen en draag bij aan de ontwikkeling van kinderen en een land.” 
Bron: https://www.woordendaad.nl/ 

- Stichting ANDERS 

Stichting ANDERS is de brug tussen mensen die hulp nodig hebben en ondernemers die voor hen in 

actie willen komen. Eerder heeft RIX Buro een kandidaat geholpen met sollicitatietips en een 

competentietest, waardoor zij zich nu beter kan richten op haar toekomstige baan. Bron: 

https://stichtinganders.nl/ 

- Seed Netherlands 

“De kracht van Seed India is de persoonlijke aanpak en de kleinschaligheid. Seed wil de cirkel van 

armoede doorbreken door vergaande en duurzame oplossingen in een klein aantal gemeenschappen 

te realiseren en zich daar langdurig aan verbinden. De programma’s van Seed India zijn niet alleen op 

een individu gericht, maar op de gehele gemeenschap.” Bron: http://seednetherlands.nl/ 

Daarnaast zal Stichting RIX Foundation de komende jaren financiële steun verlenen aan andere 

algemeen nut beogende instellingen, waarbij ontwikkeling van talenten centraal staat.  

 

Wijze van verwerving van inkomsten 
De grootste inkomstenbron van Stichting RIX Foundation is 10% van de nettowinst van RIX Buro B.V. 

Dit bedrag zal direct naar Stichting RIX Foundation gaan.  

Bovenstaande sluit echter niet uit dat Stichting RIX Foundation andere activiteiten zal inzetten voor 

het inzamelen van geld. Tijdens deze activiteiten zal er uitsluitend geld worden ingezameld met een 

tegenprestatie voor de gever. Denk bijvoorbeeld aan een rommelmarkt, bingo, voorstelling, enz.  

Stichting RIX Foundation maakt geen gebruik van collectes of fondsenwerving voor het inzamelen 

van geld/giften. 

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling 
Stichting RIX Foundation zal per einde van ieder boekjaar een balans en een staat van baten en lasten 

opmaken. In deze administratie staan de bedragen die zijn betaald aan goede doelen, onkosten aan 

bestuurders en kosten uitgegeven voor het werving van donaties.  

Het vermogen van Stichting RIX Foundation zal bestaan uit schenkingen, subsidies, erfstellingen en 

alle andere verkrijgingen en baten.  

Alle besluiten van het bestuur worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen. Daardoor kan het niet voorkomen dat een afzonderlijk bestuurder besluiten neemt over 

het vermogen van Stichting RIX Foundation.  

Minimaal 90% van het vermogen en andere activiteiten van Stichting RIX Foundation zal worden 

ingezet voor het algemene belang van Stichting RIX Foundation.  

Na eventuele opheffing van Stichting RIX Foundation zal het geld wat overblijft worden geschonken 

aan een ANBI met soortgelijke doelstelling. 

 

 



Winstoogmerk 

Stichting RIX Foundation heeft niet als doel het maken van winst. Alle eventuele opbrengsten zullen 

ten goede komen aan de doelstelling van Stichting RIX Foundation.  

Beloning 

Aan het bestuur van Stichting RIX Foundation wordt geen beloning toegekend. Onkosten worden op 

vertoon van bewijsstukken vergoed.  

 

Het bestuur & gegevens van Stichting RIX Foundation  
Stichting RIX Foundation is gevestigd in Ridderkerk aan de Havenstaat 20. Ingeschreven in de Kamer 

van Koophandel onder het nummer: 77528484 

Bestuur: 

Voorzitter – Rik Mouissie 

Secretaris – Diana Nap 

Penningmeester – Manuel Keesmaat 

 

 
 


