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Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan voor Stichting Close Future, the Coffee Fresh foundation. Met dit
beleidsplan wil het bestuur duidelijk maken hoe het naar de toekomst kijkt en welke activiteiten zullen
worden ondernomen om de gestelde doelstellingen te behalen.
Stichting Close Future, the Coffee Fresh foundation wordt opgericht uit initiatief van Coffee Fresh
(Coffee Fresh Westhoff Group B.V.) omdat wij willen bijdragen aan een betere wereld door het
steunen van duurzame initiatieven en projecten met een maatschappelijk karakter.
“Wij geloven dat wij een steentje kunnen bijdragen als het gaat om een duurzamere wereld. Naast
initiatieven binnen Coffee Fresh voor een duurzamere werkomgeving en het delen van kennis, willen
wij iets terug doen voor de samenleving.”
Termijn van een beleidsplan
Dit beleidsplan is geschreven voor een termijn van 4 jaar, van 2020 tot en met 2024. In dit plan wordt
de doelstelling van de organisatie beschreven en vertaald naar werkdoelen voor de aankomende
jaren.
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1.

Organisatie

Stichting Close Future, the Coffee Fresh foundation heeft de volgende gegevens.

1.1 Algemene gegevens
Statutaire naam:
Rechtsvorm:
Opgericht:
KvK nummer:
Fiscaal nummer (RSIN):

Stichting Close Future, the Coffee Fresh foundation
Stichting
30-04-2020
77941322
861207208

Bezoekadres:
Postadres:
Telefoonnummer:
Website :
E-mail :

Rijksweg 20 A, 6996 AC Drempt
Postbus 50, 6980AB Doesburg
031 – 34 83 222
WWW.CLOSEFUTURE.NL
INFO@CLOSEFUTURE.NL

Werkgebied:
Doelgroep(en):

Lokaal met landelijke dekking
Nationale initiatieven of projecten die zich in zetten voor een betere wereld

1.2

Bestuurders

Stichting Close Future, the Coffee Fresh foundation heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het
beheer van het vermogen. Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een
secretaris/ penningmeester en een algemeen bestuurslid.
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Naam:
Geboortedatum:
Datum in functie:
Titel:
Bevoegdheid:

Westhoff, Hendrik Jan Aart
29-12-1966
30-04-2020 (datum registratie: 01-05-2020)
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam:
Geboortedatum:
Datum in functie:
Titel:
Bevoegdheid:

Meester, Menno
26-07-1969
30-04-2020 (datum registratie: 01-05-2020)
Secretaris penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam:
Geboortedatum:
Datum in functie:
Bevoegdheid:

Perik, Hanneke Tessa Maria
07-02-1989
30-04-2020 (datum registratie: 01-05-2020)
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

2.

Missie/visie

Jarenlang heeft Coffee Fresh zich ingezet voor een betere wereld door het steunen van verschillende
organisaties en initiatieven. Coffee Fresh vindt het nu tijd om zelfstandig een stichting op te zetten die
zich in zet voor een duurzame wereld rondom koffie. Coffee Fresh gelooft erin dat de toekomst
dichterbij is dan je denkt en dat duurzaamheid bij onszelf begint.
Coffee Fresh hecht waarde aan duurzaamheid in de gehele koffieketen, maar wil met name met
enthousiasme een positieve invloed hebben op een duurzame koffiedrinkende samenleving. Middels
de Stichting Close Future, the Coffee Fresh foundation zal dit teweeg gebracht gaan worden.

2.2

Doelstelling

De Stichting Close Future, the Coffee Fresh foundation staat voor een duurzamere wereld rondom
koffie. De doelstelling voor de stichting is als volgt geformuleerd:
Middels een financiële bijdrage ondersteuning bieden aan initiatieven of projecten op het gebied van
duurzaamheid die bijdragen aan een betere wereld en samenleving. Waaronder mede inbegrepen de
ondersteuning aan projecten gerelateerd aan een koffiedrinkende samenleving; waarbij kan worden
gedacht aan de productie, handel, bereiding, consumptie en afval van koffie en koffie gerelateerde
producten.

2.3

Strategie

De stichting vindt het belangrijk dat iedereen mee kan denken over de ondersteuning van een
duurzaam initiatief of project. Daarom zal de stichting iedereen de mogelijkheid bieden om een
duurzaam initiatief of project in te dienen. Eerlijke besluitvorming over de fondsverstrekking wordt als
erg belangrijk geacht. Daarom zal de Raad van Advies, op basis van vooraf gestelde criteria, de
aanvragen beoordelen. Daarbij zal een onafhankelijk advies geven worden over de bijdrage aan
duurzaamheid van elk initiatief.
Strategie 2020
Het oprichtingsjaar 2020 zal worden gebruikt om enerzijds naamsbekendheid te creëren voor de
stichting en anderzijds financiële middelen te vergaren. Waarna volgende jaren kan worden ingezet
op het steunen duurzame initiatieven.
Strategie 2021 – 2024
Vanaf 2021 willen wij onze financiële middelen inzetten om duurzame initiatieven en projecten met
een maatschappelijk karakter te steunen. Daarnaast zal naamsbekendheid creëren een onderdeel
blijven van de activiteiten van de stichting.
Doelgroep
De financiële steun zal worden uitgekeerd aan nationale initiatieven of projecten die zich in zetten
voor een betere wereld. Daarbij zal gekeken worden naar zowel duurzame aspecten als naar het
maatschappelijk karakter van het initiatief of project.
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3.

Huidige situatie

Stichting Close Future, the Coffee Foundation is op 30 mei 2020 opgericht te Drempt. De Stichting
staat inmiddels in de startblokken om haar doelen te gaan verwezenlijken.

3.1

Activiteiten van de organisatie

Nu de oprichting van de Stichting een feit is, is het belangrijk om vooruit te kijken. Ons doel om
middels een financiële bijdrage ondersteuning te bieden aan initiatieven of projecten op het gebied
van duurzaamheid die bijdragen aan een betere wereld en samenleving is een continu proces.
Enerzijds moeten wij ervoor zorgen dat er structureel geld binnenkomt, anderzijds houdt het bestuur
zich bezig met het kiezen van de passende initiatieven.

3.2

Close Future producten

De verkoop van duurzame producten onder het Close Future label is een belangrijk onderdeel van het
werven van gelden. Coffee Fresh stimuleert klanten te kiezen voor een duurzame optie als het gaat
om producten voor in en om de koffievoorziening. Hiermee wordt de Stichting Close Future, the
Coffee Foundation ondersteund. Een deel van de omzet wordt afgestaan aan de Stichting om bij te
dragen aan duurzame initiatieven.

3.3

Duurzame initiatieven

Stichting Close Future, the Coffee Fresh Foundation stimuleert alle vormen van innovatie op het
gebied van duurzaamheid. Daarom is het vanaf 2020 mogelijk een duurzaam projectplan in te dienen.
Ons bestuur beoordeelt alle aanvragen en vraagt waar nodig advies, om het besluitvormingsproces zo
eerlijk mogelijk te houden. Op dat moment wordt er bepaald welke aanvraag de beste bijdrage kan
leveren aan duurzaamheid.
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4.

Financiën

De Stichting Close Future, the Coffee Fresh foundation heeft geen winstoogmerk. De Stichting zal met
haar activiteiten behaalde inkomsten ten goede laten komen aan de doelstellingen. De
penningmeester is de eerste verantwoordelijke voor de financiën. De boekhouding wordt elk boekjaar
door een register accountant gecontroleerd. Elk jaar wordt afgesloten met een financieel en een
inhoudelijk jaarverslag.

4.1

Beheer en besteding van het vermogen

Stichting Close Future, the Coffee Fresh foundation heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het
beheer van het vermogen. Lidmaatschap van het bestuur is op vrijwillige basis en de bestuursleden
ontvangen geen vergoeding of beloning. De Stichting zal niet meer vermogen houden dan
redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de
doelstelling van de Stichting. Het vermogen van de stichting zal worden aangewend ter
verwezenlijking van het doel van de Stichting.

4.2

Het werven van gelden
•
•
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Een vast percentage van de omzet van de verkoop van private label Close Future
producten wordt elk jaar afgedragen aan de foundation.
Daarnaast stelt Stichting Close Future, the Coffee Fresh foundation bedrijven en
particulieren in staat om geld te doneren in de vorm van een gift.

5.

Communicatie

De wijze waarop wordt gecommuniceerd is onderverdeeld in interne en externe communicatie.

5.1

Interne communicatie

In de statuten is beschreven dat minimaal één keer per jaar een bestuursvergadering plaats
vindt. Verwacht wordt dat minimaal 4 keer een bestuursvergadering plaats vindt tussen 2020 en
2024. Daarnaast wordt telefonisch, via mail en via een gezamenlijke data-opslaglocatie met de
bestuursleden gecommuniceerd.

5.2

Externe communicatie

Ieder jaar zal Stichting Close Future, the Coffee Fresh foundation haar doelgroep op de hoogte
houden van de ondernomen activiteiten/projecten/donaties via:
•
een kort inhoudelijk jaarverslag
•
nieuwsbrieven/email/e-flyer
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