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Stichting Jointly



Er heerst een milieucrisis. De opwarming van de planeet en de 
achteruitgang van de biodiversiteit zet veel mensen aan tot actie, maar 
vaak is het lastig om een manier te vinden hoe je een échte positieve 
impact kunt maken op de planeet. Daarom heeft Stichting Jointly 
een website gemaakt waarop mensen over de hele wereld online 
vrijwilligersprojecten kunnen vinden die bijdragen aan een betere 
planeet. Lees hier mee over op www.jointly.earth.

Dit kunnen ze doen door zich aan te melden voor onze ‘community’. 
Tijdens het aanmeldingproces laten ze weten welke vaardigheden ze 
bezitten en vullen ze een aantal persoonlijke gegevens in. Vanuit deze 
informatie maken wij een profiel voor ze aan. De profielen komen op de 
Community Pagina. Op deze pagina kunnen personen met een non-profit 
initiatief die de planeet helpt ze benaderen wanneer ze hun hulp kunnen 
gebruiken. Bekijk onze Community Pagina voor meer informatie: www.
jointly.earth/community.

Daarnaast helpen we mensen met het vinden van een vrijwilligersproject 
door deze te verzamelen op een projecten pagina. Hier staan projecten 
van non-profit initiatieven opgesomd, hier kunnen mensen op reageren. 
Bekijk onze project pagina voor meer informatie: www.jointly.earth/
projects.

Stichting Jointly is opgericht door Douwe Daniël Henk van Schie. Dit 
jaar hebben Maria Jose Ternero Campos en Alexander Binderer zich 
gevoegd bij het bestuur.

Doelstelling
“Het in stand houden en verbeteren van een online platform waarop 
zoveel mogelijk individuen passende vrijwilligersprojecten kunnen 
vinden waardoor ze bij kunnen dragen aan een betere planeet”.

Onze basis werkzaamheden zijn het in stand houden van het platform. Dit 
betekent zorgen dat het platform technisch werkt en wordt bijgewerkt. 
Bijvoorbeeld wanneer een nieuwe vrijwilliger zich aanmeld zal deze 
handmatig moeten worden toegevoegd in ons systeem.

Daarnaast willen we zoveel mogelijk mensen bereiken, hiervoor moeten 
we onze naamsbekendheid uitbreiden. Hier zijn we op dit moment hard 
mee bezig via nieuwsbrieven, social media activitiet, een blog, en online 
campagnes. Op het korte termijn (<1 jaar) schatten wij in dat dit nog een 
groot deel van onze werkzaamheden gaat zijn.

De doelgroep is milieu-bewuste mensen over de hele wereld die de 
planeet willen verbeteren. Uit de praktijk blijkt dat dit vooral mensen 
tussen de 20 - 35 jaar zijn vanuit de hele wereld met een design, IT, of 
marketing achtergrond.

Verwerving van inkomsten
Het platform is voor iedereen compleet gratis, er zitten op geen enkele 
manier kosten aan verbonden.

Wel staan we open voor donaties. Hoewel er tot heden nog weinig 
donaties zijn binnengekomen, hebben we in het verleden donaties 
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gekregen van non-profit initiatieven waaraan een van ‘onze’ vrijwilligers 
heeft bijgedragen. 

Het beheer en de besteding van het vermogen van de stichting
Alexander Binderer is de penningmeester van Stichting Jointly, deze 
maakt dan ook een maandelijks rapport met een overzicht van de financien 
welke inzichtelijk is voor alle bestuursleden. Potentiele bestedingen 
worden besproken met alle bestuurdsledenom mistanden te voorkomen.

Op dit moment heeft Stichting Jointly een PayPal account. Dit aangezien 
dit platform beschikbaar in meerdere talen (de bestuursleden hebben 
verschillende nationaliteiten) en gratis is. Naast de penningmeester heeft  
de oprichter en voorzitter van Stichting Jointly, Douwe Daniël Henk van 
Schie, toegang tot het account.

Het vermogen van de stichting wordt besteed om de doelstelling te 
behalen. Dit betekent ten eerste dat het wordt gebruikt om het bestaan 
en onderhoud van het online platform te verzekeren: de hostingkosten, 
kosten voor de domeinnaam, en de kosten voor het gebruiken van het 
systeem waarin het platform gebouwd is. Het platform is zelf gemaakt 
en ook compleet in eigen beheer, waardoor er geen kosten zijn voor het 
updaten/bijhouden van de website.

Daarnaast wordt er geld besteed aan het vergroten van de 
naamsbekendheid van de stichting. Bijvoorbeeld, op dit moment wordt 
Stichting Jointly bezig met een online campagne op internationaal forum 
Reddit.

Gegevens van de stichting

Naam:    Stichting Jointly
Rechtsvorm:   Stichting
Datum akte van oprichting: 10-09-2019
Inschrijving handelsregister: 10-09-2019
KVK:    75790270
Telefoonnumer:  +31621100984
E-mail:   team@jointly.earth

Bestuursamenstelling

Naam     van Schie, Douwe Daniël Henk
Nationaliteit   Nederlands
Functie   Voorzitter

Naam     Binderer, Alexander
Nationaliteit   Duits
Functie   Penningmeester

Naam     Ternero Campos, Maria Jose
Nationaliteit   Spaans
Functie   Secretaris
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