Naam van de instelling
Stichting Best Fresh Foundation
Fiscaalnummer (RSIN)
822318908
Adres
ABC Westland 100
2685 DB Poeldijk
Holland
Beleid
Wij vinden dat iedereen in onze nabije omgeving in goede gezondheid en met een goede welzijnsstandaard zou
moeten kunnen leven. Wij willen hier een bijdrage aan leveren door onze tijd en middelen in te zetten op de
thema’s: gezondheid, jeugd en maatschappelijk welzijn van de bewoners van Regio Westland, van werknemers
en hun familieleden (lokaal maatschappelijk verantwoord).
De BFF start zowel eigen projecten en ondersteunt tevens projecten die geïnitieerd zijn vanuit andere
stichtingen of organisaties. De initiatieven die worden gesteund door de BFF moeten appelleren aan de
bovenstaande visie, en worden bovendien aangedragen vanuit medewerkers van Best Fresh. Wij vinden het
belangrijk dat medewerkers op deze manier hun maatschappelijke betrokkenheid kunnen uiten, en hun
maatschappelijke betrokkenheid bovendien verder kunnen ontwikkelen door bij maatschappelijke initiatieven
en -thema’s betrokken te worden. Daarom vinden wij het bovendien van groot belang dat medewerkers met
alle facetten van de BFF mee denken en -werken.
De BFF is er om mensen met elkaar te verbinden. Medewerkers van alle bedrijven binnen Best Fresh met de
maatschappij, maar ook leveranciers en klanten worden op deze manier geactiveerd om bij te dragen aan de
doelstelling van BFF. Het maakt de maatschappelijke betrokkenheid zichtbaar.
Doelstellingen
Wij willen projecten starten en steunen die aan onze missie en visie bijdragen. Daarom zijn er een aantal
randvoorwaarden opgesteld waaraan elke projectaanvraag wordt beoordeeld:
1. elk doel moet een persoonlijke binding hebben met Best Fresh;
2. Komt ten goede aan de gezondheid van de mensen;
3. Is regionaal opgezet.
Als een project wordt gesteund met financiële middelen door de BFF zal 100% van deze middelen direct aan
het doel van het project bijdragen. Er zal met elke euro impact bewerkstelligt worden die bijdraagt aan de
missie en visie van de BFF. Op deze efficiënte besteding van de giften zal door het bestuur van de BFF actief
worden toegezien.
Omdat de BFF er is om mensen met elkaar te verbinden, zullen de projecten en evenementen die worden
georganiseerd in ieder geval de medewerkers van BF betrekken en er is minstens één evenement of project per
jaar waarbij ook de leveranciers en klanten van BF actief betrokken worden.
Concrete doelstellingen 2018
1. Verder professionaliseren van de Best Fresh Foundation.
 De Best Fresh Foundation heeft op 1 januari 2019 een ANBI status;
 Van de activiteiten van de BFF wordt van 2018 een jaarverslag gemaakt;
 Van elk evenement (mede-)georganiseerd door de BFF zal een draaiboek worden opgesteld;
2. De Best Fresh Foundation heeft voor 1 januari 2019 een evenement georganiseerd voor een nader te
bepalen doel.
• Voor 1 Maart 2018 is er een hoofddoel bepaald waar het evenement om draait;

Concrete doelstellingen 2019
Door actief het gesprek met de medewerkers van alle bedrijven binnen de BF aan te gaan, zullen er activiteiten
worden opgezet die in de interesse liggen van alle medewerkers. Op deze manier wil de BF het voor
medewerkers leuker maken om mee te doen aan projecten en evenementen, en wil de BF bovendien meer
financiële en niet-financiële middelen inzamelen om bij te dragen aan de missie en visie van de BFF.
Bestuurders
1. Valk van der, K.J.
2. Rest van, M.P.N.
3. Pinzger F.A.

(Voorzitter)
(Penningmeester)
(Secretaris)

Beloning van de bestuurders
De Best Fresh Foundation heeft geen winstoogmerk. Bestuurders ontvangen géén beloning voor hun
werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van bestuursfuncties worden vergoed,
mits niet bovenmatig. Er is geen personeel in dienst.
Activiteitenverslag
Zie facebook : www.facebook.com/BestFreshFoundation
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€ 27.000,00
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Acties
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Totaal baten
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€ 7.000,00

€

266,00
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Jeugd
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€ 25.000,00

Maatschappelijk
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€ 15.500,00

€ 27.785.76

€ 26.786,00

Verwachten inkomsten - Baten
653,00

500,00

Verwachten uitgaven - Lasten

