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Beleidsplan 2022 - 2025  

Visie - MKB  is een Nederlandse stichting, gevestigd te Barneveld, opgericht in 2022. De 
stichting heeft ten doel: het ondersteunen en bundelen van de kracht en kennis van 
ondernemers om zodoende op een constructieve manier een gezamenlijke stem te 
vormen inzake maatschappelijke problemen zoals —maar niet beperkt tot - het 
stikstofdossier, daaronder begrepen sponsoring om bijeenkomsten te houden en 
(landelijk) campagne te voeren om gedupeerde(n) te ondersteunen, en voorts al 
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
 
Alle relevante informatie over de stichting en haar activiteiten is verder te vinden op 
website: visiemkb.nl  
 
Doelstelling  

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door vanuit ondernemerschap 
grensoverschrijdend de verbinding te leggen tussen ondernemers, beleidmakers, 
instellingen en de wetenschap om zodoende tot de kern van de problematiek te geraken 
en vanuit daar mogelijke oplossingen te formuleren ter wille van het algemeen 
maatschappelijk verantwoord ondernemersbelang. 
  
Organisatie  

Het bestuur van de stichting visiemkb bestaat uit 5 personen. Bij de samenstelling 
van het bestuur wordt gekeken naar de verschillende competenties en professionele 
achtergronden van de bestuursleden. Binnen het huidige bestuur zijn de volgende 
professies vertegenwoordigd:   

-  Commercieel  
- Projectmanagement  
- Financieel  

 
Het bestuur kent de volgende functies:  

- Voorzitter  
- Penningmeester  
- Secretaris  
- Overige bestuursleden  

 
De projecten worden onder directe leiding en verantwoordelijkheid van het bestuur 
uitgevoerd. Het bestuur vergadert tenminste 1 keer per kwartaal.   
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Samenwerking  

In Nederland heeft Visie MKB verschillende goede contacten met stichtingen met 
soortgelijke doelstellingen.  
 

Werkwijze  

Visie MKB  werkt bij de realisatie van de projecten met het volgende model:  
- Definiëren = doelstelling van project vaststellen  
- Organiseren = organisatie van het project 
- Financieren = zoeken van projectsponsoren  
- Realiseren = realisatie 
- Evalueren = financiële en operationele evaluatie  
- Terugkoppelen = verslaggeving naar sponsors  
 
 

Door goede initiatieven en acties te steunen en podium te bieden, bewustwording te 
creëren middels stellingen en berichtgeving.  
 
Korte termijn Onze acties moeten getuigen van lef, daadkracht en een praktische 
oplossing bieden voor problemen zonder dat er nieuwe wet-en regelgeving aan te pas 
komt. 
 
Lange termijn Branchevertegenwoordigers, ambassadeurs en kartrekkers koppelen die 
vanuit diverse disciplines namens het bedrijfsleven en haar werknemers kunnen 
optreden en gesprekken op inhoud/uitvoering kunnen aangaan. Zij moeten specialiteit 
hebben of hun sporen verdiend hebben.  
 
Door informeren publieke opinie, projecten en rechtspraak 

• Onderzoeken 
• Informeren 
• Netwerken 
• Campagnes 
• Acties 
• Lobby 
• Initiatieven 
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Projecten  

Visie MKB  richt zich de komende jaren op een drietal kerngebieden:  
Deelnemersplatform bieden;  
Social media; 
Gezamenlijk een stem vormen; 
Evenementen organiseren op basis van de actualiteit.  
 
Financiering  

Teneinde de doelstellingen te bereiken moet er geld worden ingezameld. We hebben 
daarvoor drie kanalen:   

- Stichtingen en vermogensfondsen, die een executeur zoeken voor de 
doelstellingen die zij hebben. Wij merken dat er genoeg geld beschikbaar is, maar 
dat er weinig goede projecten zijn, waar tevens een goede uitvoering aan wordt 
gegeven.  

- Bedrijven en particulieren die via de website, sociale media en persoonlijke 
contacten van bestuursleden in contact komen met de stichting. 

 
De bestuursfuncties voor Visie MKB zijn vrijwilligersfuncties alleen geaccepteerde 
onkosten t.b.v. Visie MKB worden vergoed.   

 

Beheer van het vermogen  

Doelstelling van de stichting is dat gelden die binnen komen aangewend worden voor de 
doelstelling van de stichting. 

Het bestuur bepaalt op basis van de omvang van de exploitatie welk weerstandvermogen 
aangehouden moet worden. Enerzijds geen onnodige vermogensvorming, anderzijds 
moet wel de continuïteit van de stichting gewaarborgd zijn. Doelstelling is dat het 
vermogen niet groter wordt dan 1,5x de verwachte jaarlijkse exploitatiekosten. 

Jaarlijks wordt binnen 6 maanden de jaarrekening opgemaakt. 

Publicatie van de jaarcijfers vindt plaats op de website van de stichting. 

 
Vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 6 september 2022.  
  


