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Voorwoord 
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting United 7 Internet Television Network.  
 
De Stichting is opgericht op 24 mei 2016 te Alblasserdam. 
 
Bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden. Een 
ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken 
van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften 
en schenkingen.  
 
Dit plan geeft onder andere inzicht in: 
• Missie 
• Visie 
• Doelstelling 
• Het werk dat de instelling doet 
• De manier waarop de instelling geld werft 
• Het beheer en besteding van het vermogen van de instelling 
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Algemene gegevens 
 
Statutaire naam   : Stichting United 7 Internet Television Network 
Organisatietype   : Stichting  
Opgericht    : 24 mei 2016 
 
KvK nummer    : 66083400 
Banknummer (IBAN)   : NL09 INGB 0007 4100 76 
Fiscaal nummer (RSIN)  : 856388932 
 
Bezoekadres    : Baltesakker 3, 5625 TC Eindhoven 
Telefoonnummer   : +31(0)653595190 
Website    : https://united7.tv/ 
E-mail     : jeroen@united7.tv 
 
 
 
 
 
Herziening beleidsplan 
Dit beleidsplan heeft een geldigheid van 3 jaar en geldt voor de periode van 1 januari 2021 
tot en met 31-12-2023. Het beleid zal 1 keer per jaar opnieuw worden bekeken en zo nodig 
herzien. Het al dan niet herzien van dit beleid zal gebeuren binnen 6 maanden na afsluiting 
van ons boekjaar. 
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Bestuur en beloning 
 
Bestuur 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit bestuursleden: 
• Jeroen Elferink   Voorzitter 
• Michael Eland   Secretaris 
• Panc van Duikeren   Penningmeester 

 
Het bestuur kent naast een vertegenwoordiging uit familiekring ook een 
vertegenwoordiging uit kerkelijke resp. andere maatschappelijke kringen. 
 
 
Organogram 
 

 
 
 
Beloningsbeleid voor bestuurders 
De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen andere beloning 
ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet 
bovenmatig vacatiegeld conform het Besluit vergoedingen adviescolleges en 
commissies.  
 
Integriteitseisen 
De Stichting en de mensen die rechtstreeks bij de Stichting betrokken zijn, 
voldoen aan de integriteitseisen. 
 
 
 
 
 
Strategie & Beleid 

http://www.united7.tv/
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Missie & Visie 
 
De Stichting tracht haar doelstellingen te behalen door: 

● het zelf produceren van voedsel d.m.v. een ter beschikking gestelde 
boerderij ten behoeve van mensen die met armoede te maken hebben, 
maar niet terecht kunnen bij de reguliere voorzieningen die hiervoor 
zijn ontwikkeld; 

● bewustwording creëren voor de armoedeproblematiek en te zoeken 
naar (praktische) oplossingen; 

●  het (laten) organiseren, begeleiden, plannen, uitvoeren en evalueren 
van praktische activiteiten om daarmee een effectief verschil te maken 
voor anderen; en het doen aan talentontplooiing alsmede investeren in 
potentie. 
 

Doelstelling 
De Stichting wil zoveel mogelijk mensen in hun noden voorzien, waaronder 
onder andere voedsel en kleding. Verder zet de Stichting zich in om kansarme 
studenten op te leiden in de filmindustrie. 
 
De Stichting werkt samen met diverse kerken in Nederland. Verder is de 
organisatie actief op het gebied van de verkondiging van het evangelie van 
Jezus Christus via internet, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en de 
websites www.united7.tv en www.united7.stream.  
 
 
Waarin onderscheiden wij ons 
Door ons grote netwerk hebben wij veel draagkracht en een hoge gunfactor. 
Hierdoor kunnen we veel projecten opzetten en realiseren. 
 
Winstoogmerk 
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. 
 
Algemeen belang 
De Stichting beoogt het algemeen belang.  
 
Werknemers 
De Stichting heeft geen werknemers in dienst en verricht haar werkzaamheden 
door de inzet van vrijwilligers.  
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Actueel verslag van de 
uitgeoefende activiteiten 
Vanaf mei 2016 tot nu toe heeft de stichting weer veel mogen betekenen voor 
de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus en de bemoediging van 
medegelovigen. Dit hebben we afgelopen jaren kunnen doen door onder 
andere te spreken in diverse kerken in Nederland en het buitenland. Hier 
hebben we spreekbeurten gegeven en zijn in gesprek gegaan met 
medegelovigen om zo samen geestelijk te groeien. Daarnaast zijn er door de 
stichting ook dit jaar weer veel Bijbelstudies gemaakt. Deze studies worden 
wekelijks op internet uitgezonden. Naast de uitzendingen op United7 zijn er 
ook wekelijks nieuwe programma’s op YouTube en onze andere platformen 
gezet. Al onze programma’s worden inmiddels gemiddeld zo’n 1000 keer per 
dag bekeken en dragen zo bij aan het halen van de doelstellingen van de 
stichting. 
 
Verdere activiteiten 2020: 
 

1. Met ons voedselproject voorzien wij ongeveer 50 gezinnen per maand 
van voedsel. 

2. In 2020 hebben wij voor 5 algemeen nut beogende organisaties een 
video kanaal gerealiseerd op ons video platform 

3. We hebben nu 30 kansarmen een opleiding gegeven voor 
cameraman/vrouw en editen. 

4. We hebben 5 hulp organisaties geholpen met het maken van 
videomateriaal ten behoeve van fondsenwerving voor de betreffende 
hulp instelling 

5. In December 2020 hebben wij samen met Stichting Juupu een 
winterconcert gedaan ten behoeve van voedselpakketten voor 
kansarme gezinnen. 

Overzicht van de toekomstige projecten door de organisatie 
• Het creëren van opleidingsfaciliteiten op meerdere locaties voor kansarme 

studenten 
• Het uitbreiden van ons voedsel- en kleding project om meer mensen te 

kunnen voorzien 
• Het om niet faciliteren van filmapparatuur aan organisaties die bijdragen 

aan de maatschappij 
 
Visie op de toekomst 
 

http://www.united7.tv/
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Ook komend jaar hoopt de stichting haar mooie werk weer voort te kunnen 
zetten. We blijven wekelijks ons televisieprogramma uit zenden en ook de 
spreekbeurten en YouTube video’s hopen we weer te kunnen blijven maken. 
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Financieel & Beheer 
Werving van gelden 
Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: 

● subsidies en andere bijdragen; 
● schenkingen, erfstellingen en legaten;* 
● alle andere verkrijgingen en baten  

 
*De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving 
 
Giften via de stichting bereiken hun doel. De organisatie is klein en 
slagvaardig. Via persoonlijke partner brieven en berichten in de (social)media 
wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen. 
 
Beschikking over het vermogen van de stichting 
De penningmeester beheert het vermogen van de Stichting, welke op het 
zakelijke bankrekening nummer van de Stichting staat en is daarmee 
gescheiden van het privé vermogen van de bestuursleden. De bestuurders 
hebben geen meerderheid in de zeggenschap over het vermogen van de 
instelling. 
De donaties en giften die op deze bankrekening binnen komen, worden in de 
boekhouding gealloceerd aan het bijbehorende project. Zo is er per project 
zichtbaar welke gelden er nog te besteden zijn voor dit project. Deze gelden 
worden alleen ingezet t.b.v. het bijbehorende project.  
 
De Stichting houdt zich aan het bestedingscriterium en houdt niet meer 
vermogen aan dan nodig is voor de activiteiten van de instelling. En zorgt 
ervoor dat de beheerkosten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen. 
 
De besteding van fondsen gebeurt in overleg met het bestuur. De bestedingen 
hebben te maken met kosten huur TV studio, inkoop DVD’s, reclamekosten, 
hosting website en andere uitzendkosten alsmede support van ons 
hulpproject in Cuba! 
 
Kostenstructuur van de instelling 
De Stichting houdt zich aan het bestedingscriterium en houdt niet meer 
vermogen aan dan nodig is voor de activiteiten van de instelling. En zorgt 
ervoor dat de beheerkosten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen. 
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Prognose komende jaren 
 

Winst-en-verliesrekening 2020 2021 2022 2022 

Opbrengsten     

Giften en donaties € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 

Subsidies € 2.020 € 2.020 € 2.020 € 2.020 

     

 € 9.020 € 9.020 € 9.020 € 9.020 

     

Kosten     

Huisvesting € 300 € 300 € 300 € 300 

Verzendkosten € 60 € 60 € 60 € 60 

Administratiekosten € 10 € 10 € 10 € 10 

Projectkosten € 8.500 € 8.500 € 8.500 € 8.500 

Bankkosten € 150 € 150 € 150 € 150 

 € 9.020 € 9.020 € 9.020 € 9.020 

     

Resultaat € 0 € 0 € 0 € 0 
 
 
 
Administratieve plichten 
De Stichting voert een administratie waaruit tenminste blijkt: 

● welke bedragen per beleidsbepaler zijn betaald aan 
onkostenvergoeding en vacatiegelden 

● welke kosten de instelling heeft gemaakt 
● wat de aard en omvang zijn van de inkomsten en het vermogen van de 

instelling. 

Financiële verantwoording 
De Stichting publiceert binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een 
financiële verantwoording van het laatste boekjaar (en voorgaande boekjaren 
ter vergelijking) op haar website. Uit deze financiële verantwoording blijkt o.a. 
de verhouding van de beheerkosten van de Stichting tot de bestedingen. 

Deze financiële verantwoording bestaat uit:Balans 

● Toelichting Balans 
● Winst-en verliesrekening 

http://www.united7.tv/
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● Toelichting winst-en verliesrekening 
● Algemene toelichting over het afgelopen boekjaar 

Opheffing 
Indien er sprake is van het opheffen van de Stichting, dan zal een eventueel 
batig saldo van deze Stichting worden besteed aan een ANBI met een 
soortgelijk doel.  
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