DUTCH VERSION:
ANBI status (Public Benefit Organization (PBO))
Organisatienaam:
E-mailadres:
Website:

All Be Connected (ABC)
contact@allbeconnected.org
www.allbeconnected.org

KvK nummer:
RSIN nummer:

71786295
858849021

Bestuurders:
Naam:
Elly Verhoef
Christian van Maaren
Jolanda Kramers

Functietitel:
Secretaris
Penningmeester
Voorzitter

Activiteiten:
De stichting is een goededoelenorganisatie die:
- jonge generaties over de wereld met elkaar verbindt en betrekt bij
de mondiale uitdagingen zoals weergegeven in de Duurzaamheidsdoelen (Sustainable Development Goals (SDGs)) van de Verenigde
Naties;
- hen bewust maakt van de SDGs met behulp van internationalisering en Virtual Reality (VR);
- hen inspireert om van elkaar te leren en aanmoedigt om samen te
werken aan het bedenken van oplossingen voor de SDGs en deze
om te zetten in acties ten behoeve van de eigen omgeving én de
omgeving van het land waarmee ze zijn verbonden.
Bestedingen:
Tot op heden heeft de stichting geen tijd gehad om investeerders te
benaderen.
Beloningsbeleid:
Bestuursleden ontvangen geen beloning. Het bestuur kan besluiten
tot het toekennen van een onkostenvergoeding aan een bestuurslid.
Het is niet toegestaan een bovenmatige onkostenvergoeding aan
een bestuurslid toe te kennen.
Documenten:
Beleidsplan (Engelse versie): Activity Plan.pdf

ENGLISH VERSION:
Public Benefit Organization ((PBO) ANBI status)
Organization:
Email Address:
Website:

All Be Connected (ABC)
contact@allbeconnected.org
www.allbeconnected.org

Chamber of Commerce number:
71786295
Identification number for legal entities & associations: 858849021
Board members:
Name:
Elly Verhoef
Christian van Maaren
Jolanda Kramers

Function:
Secretary
Treasurer
Chair

Activities:
The foundation is a non-profit organization that:
- connects young generations around the World with each other
and involves them in the global challenges as described in the
Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations;
- raises awareness for the SDGs with the help of internationalization and Virtual Reality (VR);
- inspires them to learn from each other and encourages them to
work together to come up with solutions for the SDGs and to
convert these solutions into actions for their own environment and
the environment of the country with which they are connected.
Spending:
To date, the foundation has not had any time to approach investors.
Remuneration policy:
Board members receive no remuneration. The board can decide to
grant an expense allowance to a board member. It is not permitted
to allocate an excessive expense allowance to a board member.
Documents:
Policy plan (English version): Activity Plan.pdf

