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Beleidsplan

Inleiding

A more equal world,
is a better world
48percent.org richt zich op het promoten van toegang
tot vrije communicatie met als doel het bevorderen van
gelijkwaardigheid in de wereld.

De mate van toegang tot (vrije)

48percent.org is opgericht vanuit het de

communicatie in de wereld is zeer

visie dat toegang tot vrije communicatie

uiteenlopend. Op het moment van

en informatie een gelijkwaardigheid in de

schrijven hebben nog steeds meer dan

wereld bevordert en stelt zich dan ook tot

10% van de armsten in de wereld geen

doel om hier een blijvende bijdrage aan te

toegang tot het internet. 41% van de

leveren.

wereldbevolking heeft wel toegang, of leeft

Zakelijke gegevens
Naam: 48percent.org
Vestigingsadres: Lübeckweg 2

in een gebied waar mobiele dekking is,

Omdat de stichting onlangs -zie bijlage

maar maakt hier geen gebruik van omdat

1- is opgericht zal de focus de komende

zij het niet kunnen betalen of niet over

jaren liggen op het opzetten van de eerste

de benodigde kennis en vaardigheden

projecten, het verder inrichten van de

beschikken. En een groot deel van de

organisatie en onderzoek.

wereldbevolking betaalt maar heeft geen
toegang tot echte vrije communicatie.

De termijn van dit ANBI plan is drie jaar.

E-mail: hello@48percent.org
Telefoon: +31 50 800 9048
KvK nummer: 76315908
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Visie en Missie

In 2019 is de stichting 48percent.org opgericht. Na
een verblijf in Haïti in 2003 zag de oprichter van Voys
en Devhouse Spindle wat een gebrek aan toegang
tot communicatie voor invloed heeft op een land, de
mensen en ongelijkheid. Daar ontstond de wens om een

Haïti, where it
all began

bijdrage te leveren aan het toegankelijker maken van
communicatie om zo gelijkwaardigheid te bevorderen.

Deze wens lag aan de basis van de

Zij doet dit door een bijdrage te leveren

oprichting van de bedrijven Voys,

aan de verminderen van obstakels in het

VoIPGRID, Devhouse Spindle. De bedrijven

gebruik van Informatie en Communicatie

zijn inmiddels financieel zo volwassen dat

Technologie, te weten beschikbaarheid,

ze voldoende middelen genereren om de

betaalbaarheid en het gebrek aan de

stichting 48percent.org te financieren.

benodigde kennis en vaardigheden
alsmede het promoten van toegang tot

De stichting zet zich in voor het bevorderen

open communicatie.

van gelijkwaardigheid in de wereld door
het verschaffen van toegang tot open
communicatie en het stimuleren van het
gebruik van Informatie en Communicatie
Technologie.
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Doelstelling

Doelstelling
De stichting levert een bijdrage aan de
eliminatie van obstakels in het gebruik van
vrije communicatie door het ondersteunen en
versterken van bestaande oplossingen of het
ontwikkelen van nieuwe duurzame oplossingen.
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Werkwijze

Huidige situatie

From an early stage to
growing-up

Werkwijze

De stichting werkt aan haar activiteiten in vier

Omdat de stichting eind 2019 is opgericht

programmalijnen, te weten:

staat ze nog in de kinderschoenen. Dit

Het faciliteren van universele en betaalbare

beleidsplan heeft een termijn van drie

toegang tot het internet;

jaar, eventueel voortschrijdend inzicht

Het faciliteren van het verhogen van de niveau van

zal gedurende de looptijd worden

kennis, vaardigheden en digitale geletterdheid;

meegenomen. De komende periode

Het faciliteren van ongelimiteerde mogelijkheden

staat in het teken van volwassenwording

in vrije communicatie.

van de stichting. Om een gedegen
bestedingsbeleid vorm te geven, is

De stichting werkt daarin bij voorkeur

Tevens wordt bij het opzetten van

samen met lokale (nationale) en

projecten altijd zorg gedragen voor het

internationale organisaties. Projecten

opbouwen van lokale capaciteit om zo de

worden klein opgezet en getest waarbij

duurzaamheid van behaalde resultaten te

uitvoerig onderzoek van de lokale

waarborgen.

onderzoek een doorlopende activiteit.

behoeftes leidend is.
Een winstoogmerk is bij 48percent.org
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Organisatie en bestuur

Organisatiestructuur

Samenstelling bestuur

48percent.org is een stichting en kent de

Het bevoegd gezag wordt gevormd door

volgende bestuursleden:

het bestuur dat bestaat uit een voorzitter,
secretaris en penningmeester:
Mark Vletter (voorzitter)
Ben Hoetmer (secretaris)
Pollien van Keulen (penningmeester)
De bestuursleden worden benoemd voor
onbepaalde tijd. Het bestuur ontvangt geen
vacatiegelden. Enkel onkosten worden
vergoed. In dit kader wordt verwezen naar
bijlage 1.

“

I believe an
equal world
is a better
world
Mark Vletter
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Werkzaamheden en kosten

Uitvoering van werkzaamheden

Kosten 48percent.org

De werkzaamheden binnen de stichting

Overzicht van gemaakte kosten door de

worden uitgevoerd door werknemers van

stichting:

Voys en Devhouse Spindle, VoIPGRID.

Onkosten bestuur

Zij zijn niet in dienst van de stichting

Administratie indien extern belegd

en de stichting heeft als zodanig

(opstellen jaarrekening)

geen werknemers. De stichting is wel

Aansprakelijkheidsverzekering bestuur

voornemens gebruik te maken van

Onvoorziene kosten

vrijwilligers.

Awesome
teamwork
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Opbrengsten en beheer

Opbrengsten

Besteding en beheer van vermogen

48percent.org wordt gefinancierd vanuit de

Een winstoogmerk is bij 48percent.org

opbrengsten van de zakelijke activiteiten

afwezig. Beslissingen over besteding van

van Voys, VoIPGRID en Devhouse Spindle.

het vermogen van de stichting worden

Voor een uitgebreider overzicht van de

goedgekeurd door het bestuur.

financiën verwijzen we u graag naar het
Bijlage:

jaarverslag.

Jaarrekening is eind 2020 beschikbaar
Jaarverslag is eind 2020 beschikbaar

Vooralsnog zal 48percent.org geen
donateurs gaan werven. Wel kijken wij naar
mogelijke partnerships waarbij partners
ook geldelijk kunnen instappen.
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