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De missie van Stichting VriendenEnzo komt voort uit het beeld dat iedereen
behoefte heeft aan vriendschap. Vrienden geven ons het gevoel dat ons leven
zinvol is en vergroten onze veerkracht. In het bijzijn van vrienden vermindert
stress en stijgt ons zelfvertrouwen. Vriendschappen zijn zelfs levensverlengend:
hoe beter onze vriendschapsbanden, hoe ouder we worden.
“Alleen, op mezelf, met m'n eigen - dat is niet de beste menselijke conditie. Het
individualisme mag dan hoogtij vieren, vriendschappen zijn voor iedereen
belangrijk, zelfs belangrijker dan ooit.”
Inleiding
Mensen zijn gelukkiger als ze zich verbonden voelen. Daarom willen wij mensen in contact brengen
met elkaar. Ons platform biedt een moderne en laagdrempelige omgeving om vanuit huis nieuwe
mensen te leren kennen met als doel om daadwerkelijk (offline) te ontmoeten.
Omdat ontmoeting centraal staat organiseert VriendenEnzo met enige regelmaat activiteiten waar
kennismaking op een toegankelijke wijze wordt gefaciliteerd.

Doelstelling
Met het platform van VriendenEnzo verbinden we mensen met gelijke interesses die bij elkaar in de
buurt wonen. Het hebben van ‘iets gemeenschappelijks’ verlaagd de drempel om in contact te
treden zodat meer echte ontmoetingen ontstaan.

Bestuur
Het bestuur is onbezoldigd en bestaat uit drie personen welke het dagelijks bestuur vormen.
Wij kennen:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Jeroen Verschoor
Martijn Huffnagel
Miguel van der Lugt

De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door Jeroen Verschoor. In de praktijk komt het
bestuur iedere drie maanden bij elkaar. Tijdens de vergadering vindt een evaluatie plaats van de
lopende projecten en wordt gekeken of deze gecontinueerd, verandert of gestopt moeten worden.
Tevens worden nieuwe voorstellen ter verbetering van de dienstverlening behandeld, deze worden
bij een meerderheid van de stemmen aangenomen of geweigerd.
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Financieel beleid
VriendenEnzo streeft naar een open, duidelijke en transparante communicatie op ons platform en
over onze activiteiten, projecten én financiën. Het doel van VriendenEnzo is altijd om de kosten zo
laag mogelijk te houden zodat zoveel mogelijk van de ontvangen sponsorgelden, donaties en giften
besteed wordt aan projecten voor de leden.
VriendenEnzo garandeert te voldoen aan de ANBI voorwaarden, waarbij de kosten van werving van
gelden en de beheerkosten van de stichting in redelijke verhouding dienen te staan tot de besteding
ten behoeve van het doel van de stichting. Door middel van donaties en giften en (deels)
gesponseerde diensten en producten, blijven uitgaven en externe funding zoveel mogelijk in balans.
Gezien VriendenEnzo zelf de volledige controle heeft over projecten, hebben wij volledig inzicht in
de financiën. Aan het einde van het boekjaar zullen wij binnen 6 maanden een volledig verslag op
onze site zetten met een door accountant goedgekeurd verslag zodat iedereen inzage heeft in de
geldstromen. Op deze manier kan iedereen zien dat wij onze beloftes nakomen.

Beleidsvoornemens
Het beleidsvoornemen is om de continuïteit van stichting VriendenEnzo te waarborgen, actief
sponsoring te genereren om de verhouding tussen beheerkosten en besteding ten behoeve van
VriendenEnzo in balans te houden en het bestaan van VriendenEnzo onder de aandacht te brengen
en te blijven brengen.

Algemene gegevens
Stichting VriendenEnzo is bij de KvK ingeschreven onder nummer 80368611.
RSIN: 861649837
Bezoekadres: Kolkgriend 92, 1356 BG Almere Haven
Telefoonnummer: 036 – 310 9000
Website: https://www.vriendenenzo.nl
Stichting VriendenEnzo voldoet aan zijn publicatieplicht op:
https://vriendenenzo.nl/over-vriendenenzo/
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