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INLEIDING

Stichting Legal Together (hierna “SLT”) is een initiatief om via de interim markt in juridische
dienstverlening structureel fondsen te werven, die ten goede komen aan educatieve projecten in
ontwikkelingslanden. Partijen komen contractueel overeen om gezamenlijk een bepaald percentage
van het opdrachttarief aan SLT te doneren. Door op deze wijze gebruik te maken van gangbare
marges in de onderhandelingsfase, kunnen alle partijen bijdragen aan een goed doel zonder
inacceptabele concessies te doen.
De gedachte is vanuit commercieel oogpunt aantrekkelijk voor alle partijen: de interim
dienstverlener onderscheidt zich van zijn concurrenten en de opdrachtgever draagt bij aan
maatschappelijk ondernemen. Dit alles ten gunste van een derde partij in een ontwikkelingsgebied.
Daarbij geldt tevens dat een euro in een ontwikkelingsgebied meer intrinsieke waarde heeft dan in
het Westen. Kleine marges, groot lokaal resultaat.
De gedachte van de structurele, gezamenlijke bijdrage op basis van de gangbare marges willen wij
met de oprichting van SLT in de praktijk brengen. Onze missie is dan ook om SLT als voorbeeld te
laten dienen. Doordat SLT als Algemeen Nut Beogende Instelling kan worden aangemerkt, wordt ook
vanuit fiscaal oogpunt het maximale uit de donatie gehaald.

2)

STRATEGIE

a)

Kernprincipes en uitgangspunten

Statutaire doelstelling:
Het werven van fondsen ten gunste van de stimulering van educatie in ontwikkelingslanden of ten
gunste van ideële organisaties die zich inzetten voor verbetering van, al dan niet educatieve,
voorzieningen in ontwikkelingslanden.
Afwezigheid van winstoogmerk:
SLT heeft als doel om educatie in ontwikkelingslanden te stimuleren. Dit zal zij in eerste instantie
doen via de financiële ondersteuning van ideële organisaties die zich lokaal in ontwikkelingslanden
inzet. Doordat SLT geen bezoldigde bestuursleden heeft, is er binnen SLT geen plaats voor een
winstoogmerk uit persoonlijk belang.
Bestemming liquidatiesaldo:
SLT heeft statutair vastgelegd dat een batig liquidatiesaldo zal worden uitgekeerd aan een
Nederlandse organisatie die de status als Algemeen Nut Beogende Instelling heeft.
b)

Missie

Door middel van investering in kennis, wil SLT het welzijn van mensen in ontwikkelingslanden
verhogen. De investering in kennis is naar inzicht van SLT een bijzonder effectieve manier om mensen
een kans te bieden zich te ontplooien.
c)

Visie

De mondiale welvaartsgroei komt momenteel niet iedereen ten goede. De huidige verdeling van de
welvaart is dan ook op lange termijn onhoudbaar. Verspreiding van kennis in ontwikkelingslanden is
een beweging die ten gunste komt van iedereen. Volgens SLT is de concrete investering in betere
onderwijsmogelijkheden een effectieve manier om kennis te verspreiden. SLT hecht daarbij
bijzondere waarde aan duurzaamheid op gebied van lokale cultuur en natuur.
SLT zal met name lokale initiatieven ondersteunen op de volgende gebieden:

Investering in onderwijsfaciliteiten

Investering in kwantiteit en kwaliteit van docenten

Educatie mbt hygiëne, maatschappelijke positie en milieu
d) Werkzaamheden van de stichting
SLT als juridische netwerk organisatie:
SLT werkt samen met interim juridische dienstverleners. Door actieve benadering van partijen, zal
SLT in het zakelijk verkeer tussen interim dienstverleners en opdrachtgevers als netwerkorganisatie
functioneren. De interim dienstverleners kunnen zich van hun concurrenten onderscheiden om een
opdracht via SLT uit te voeren. Samenwerking met SLT betekent voor opdrachtgevers een bijdrage
aan de corporate governance. SLT brengt partijen bij elkaar. SLT zal op haar website de partijen
vermelden met wie zij op deze wijze samenwerken.

SLT als donatie platform:
SLT helpt partijen om op eenvoudige doch transparante wijze structureel bij te dragen aan een goed
doel. SLT adviseert actief en transparant over potentiele bestemmingen die aan haar statutaire
doelstellingen voldoen. Organisaties die een ideëel doel nastreven, kunnen op hun beurt SLT
benaderen.
SLT als voorbeeldfunctie:
De idee van SLT om donaties structureel te werven via juridische zakelijke dienstverlening, is een
uniek concept. In tegenstelling tot de gebruikelijke commerciële exclusiviteit, verspreidt SLT haar
idee zodat dit ook in andere zakelijke segmenten kan worden geïntroduceerd. Indien de idee op
grote schaal navolging krijgt, kan de zakelijke wereld structureel bijdragen aan
ontwikkelingssamenwerking.
3)

BELEID

a) Te verrichten werkzaamheden







SLT bemiddelt tussen juridische opdrachtnemers en opdrachtgevers
SLT bemiddelt tussen donoren en begunstigden
SLT adviseert partijen over de wijze van doneren
SLT biedt een platform aan waarmee donaties kunnen worden verricht
SLT stelt richtlijnen op waaraan begunstigden moeten voldoen om voor een donatie van SLT
in aanmerking te komen
SLT openbaart en promoot haar gedachte

b) Werving van gelden




Structurele donaties aan SLT op grond van contractuele afspraken tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever. Contractuele afspraken zijn door SLT juridisch afdwingbaar.
Donaties van interim dienstverleners die zonder contractuele opdracht van het SLT platform
gebruik willen maken.
Gebruikmaken van “in kind” bijdragen van partijen die gedachte SLT ondersteunen

c) Beschikken over het vermogen van de stichting


Besluiten mbt vermogen van SLT worden door het bestuur unaniem genomen

d) Vermogen van de stichting






Bestuur onbezoldigd
Overhead zo laag mogelijk (doel: <EUR500 per jaar)
“Strijkstokcriterium” doel: per gedoneerde euro gaat 95% naar de beoogde bestemming
Geen materieel eigendom
Geen schulden, geen risico: projecten worden door SLT pas ondersteund/gefinancierd op het
moment de donatie is bijgeschreven op rekening van SLT

4)

BEHEER

a) Vermogen van de stichting
Het vermogen van SLT wordt beheerd door de penningmeester, waarbij besluiten mbt beschikking
van het vermogen unanieme instemming moet hebben van het voltallig bestuur. De voorzitter heeft
een volmacht om ten behoeve van SLT praktische uitgaven te doen indien deze kleiner zijn dan
EUR 100.
b) Kostenstructuur
Eigen Vermogen (EV)
Ontvangen Donaties (OD)
Overhead (OV)
Uitgaven tbv begunstigde projecten (U)
Situatie 1: EV < EUR500
OD – OV = U
Situatie 2: EV > EUR500
OD = U
c) Beloning beleidsbepalers
Het beleid wordt bepaald door het bestuur, dat onbezoldigd is.

5)

BIJLAGEN



Uittreksel KvK
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