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1.

Introductie

In dit jaarplan leggen we vast welke activiteiten we in het eerste boekjaar, dat eindigt op 31
december 2023, van de Go Ape Foundation zullen ondernemen. Uiteraard stellen we voor
dat eerste boekjaar ook een begroting op.
Naast de verschillende activiteiten rond het oprichten van de stichting, het aanvragen van de
ANBI status en de CBF erkenning en alle andere zaken die komen kijken bij het opstarten,
gaat dit eerste jaar vooral om het leggen van een solide basis voor het beleid en het
ontwikkelen van langdurige relaties met onder meer opvangcentra en andere organisaties
die kunnen bijdragen aan de doelen van de Go Ape Foundation.
2.

Oprichting

Allereerst zullen we potentiele bestuursleden benaderen en uiteindelijk een bestuur
installeren. Wij willen een bestuur van 3 leden voor de functies voorzitter, secretaris en
penningmeester. Verder selecteren wij een notaris die de stichting op zal richten en ons van
correcte statuten kan voorzien die in elk geval geschikt moeten zijn om de ANBI status te
kunnen verwerven en de voorgenomen doelstelling zal omvatten.
3.

Beleidsplan

Wij willen ons vooral voor de chimpansee inzetten en zullen daarop onze missie bepalen en
vervolgens een meerjarenbeleidsplan opstellen.
4.

ANBI status en CBF erkenning

Het verkrijgen van de ANBI status en CBF erkenning vinden we belangrijk. Niet alleen om
sponsoren aan te trekken maar ook omdat we stomweg willen voldoen aan de criteria waar
een goed opererende en fatsoenlijke stichting aan voldoet en daar verantwoording over af
leggen.
5.

Bankrekening

Het openen van een bankrekening is tegenwoordig geen appeltje, eitje. Zeker niet voor een
stichting met mogelijke geldstromen naar het buitenland (Afrika) om daar projecten te
ondersteunen. Onze voorkeur gaat uit naar het openen van een bankrekening bij de Triodos
Bank.
6.

Opzetten boekhouding

De boekhouding wordt opgezet conform de Richtlijn 650 fondsenwervende Instellingen,
zodat inzicht kan worden gegeven in de kosten van de organisatie en besteding van de
gelden in relatie tot het doel van de stichting. De jaarrekening en het jaarverslag worden
gepubliceerd op de website.
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7.

Logo en huisstijl

Zowel het logo als de huisstijl worden zoveel mogelijk ‘in huis’ ontwikkeld, waar nodig
geholpen door bekenden die daarin meer onderlegd zijn.
8.

Ambassadeurs

Een van de doelen van de Go Ape Foundation is ook om via het aanstellen van ambassadeurs
een groter bereik te krijgen voor het uitdragen van onze missie.
9.

Blogs en gastschrijvers

Ons plan is om elke maand een blogpost op de website te plaatsen en die ook via social
media onder de aandacht te brengen. We gaan op zoek naar een of meerdere gastschrijvers.
10. Adoptieplan opzetten
In samenwerking met opvangcentra willen wij een adoptieplan opzetten met door hun
opgevangen chimpansees om op die manier te helpen fondsen te werven.
11. Samenwerking met PASA
De Pan African Sanctuary Alliance (PASA) is een koepelorganisatie voor natuurcentra en
reservaten in Afrika en gevestigd in Portland, Oregon, USA. Aan PASA zijn 23 organisaties in
13 Afrikaanse landen verbonden. Daarmee is PASA een belangrijke organisatie voor de Go
Ape Foundation om daar een warme samenwerking mee aan te gaan.
12. Contact zoeken met opvangcentra in Afrika
De chimpansee komt alleen voor in Afrika. Wij stellen een shortlist samen van opvangcentra
in Afrika waar we contact mee gaan zoeken om samen te werken en om geselecteerde
projecten te kunnen ondersteunen.
13. Voorlichtings- en spreekbeurtmateriaal
Uiteraard wil de Go Ape Foundation een bijdrage leveren aan de educatie, ook van onze
jongere generaties. Het produceren van voorlichtingsmateriaal en materiaal voor
spreekbeurten voor zowel de lagere – als middelbare scholen is daarin een belangrijke
eerste stap. Dat materiaal stellen we beschikbaar op de website.
14. Sponsorloop Vierdaagse Nijmegen
De Vierdaagse is een groot wandelevenement in Nijmegen. Wij proberen wandelaars te
interesseren om hun deelname door middel van een sponsorloop te verbinden aan de Go
Ape Foundation.
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15. Begroting
Hieronder staat de begroting van het eerste boekjaar t/m 31 december 2023 opgenomen.

Baten
Donaties
Adopties
Giften
Nalatenschappen
Sponsoring
Evenementen
Acties van derden
Verkoop artikelen

€
€
€
€
€
€
€
€

750,00
500,00
2.500,00
500,00
250,00
500,00
-

Totaal baten

€ 5.000,00

Lasten
Doelstellingen

€

2.500,00

Kosten fondsenwerving
Website
Advertenties
Beheer en administratie
Overig

€
€
€
€
€

250,00
500,00
250,00
250,00
250,00

Totaal lasten

€

4.000,00

Naar continuiteitsreserve

€

1.000,00

Totaal

€ 5.000,00
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