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Werving 
Verhouding tussen inkomsten en uitgaven m.b.t. werving.  

De kosten die wij maken met het werven van inkomsten zijn         
minimaal. De mensen achter de schermen van Club Kakatua 
werken voorlopig kosteloos, zodat de samenwerking met onze 
partners de stichting financieel niets kost maar wel oplevert.  

Bekendheid bij reguliere donateurs verwerven we middels 
naamsbekendheid die we verkrijgen middels de projecten die we 
met onze partners lanceren en daarnaast promotie die we 
verkrijgen via bekende artiesten en atleten die Club Kakatua 
een warm hart toedragen.  
De kosten van het aanschaffen en versturen van onze giftcards 
brengen wij bij de afnemer in rekening bovenop het gedoneerde 
bedrag. Op deze manier gaat ook deze laatste wijze van 
inkomstenwerving niet ten koste van het geld dat bedoeld is voor 
de projecten waar het uiteindelijk allemaal om gaat. 

* Manieren van inkomstenwerven middels betaalde uitbesteding is 
uitgesloten binnen Club Kakatua. Wel werkt een ieder van ons mee 
aan het uitbreiden van ons partnerbestand door binnen het eigen 
netwerk samenwerkingen aan te dragen. Daarnaast hebben we voor 
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dertigduizend euro aan advertentieruimte beschikbaar gekregen, in te 
zetten via social media platformen. Tot slot is er het sneeuwbaleffect 
wanneer enerzijds de poel van partners groeit en anderzijds de 
naamsbekendheid van SCK groter wordt. De verwachting is dat 
partners op enige moment ook bij SCK op de deur gaan kloppen voor 
eventuele samenwerkingen.  

Reserve 
De organisatie kan een algemene reserve vormen ten behoeve van de 
continuïteit. Deze reserve is niet groter dan noodzakelijk om in het 
geval van het wegvallen van inkomsten de continuïteit van de 
organisatie voor een jaar te kunnen waarborgen. 

* Projectgerelateerde inkomsten worden gereserveerd in separate 
fondsen. 

Algehele kosten SCK 

De organisatie streeft ernaar de algehele kosten (werving, beheer, 
administratie) maximaal 15% van de opbrengsten te laten zijn. Besteding 
doelstelling 85% tegenover werving van de baten 5% en beheer en 
administratie 10%. 

* Onze financiering hiervoor staat los van de projecten maar is 
opgenomen in onze zogeheten CK pot. Wanneer hier een overschot is, zal 
dit worden gecommuniceerd en zal dit direct ten behoeve van de projecten 
worden ingezet.  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Begroting en financiële doelstellingen.  

- Binnen een jaar na oprichting een club van 100 partners (250 binnen 3 
jaar).*

- Het eerste jaar 1000 Gift Cards uitgeven (2500 binnen 3 jaar).

- Het eerste jaar 200.000 euro werven (500.000 binnen 3 jaar).  
 

* Manieren van inkomstenwerven middels betaalde uitbesteding is 
uitgesloten binnen Club Kakatua. Wel werkt een ieder van ons mee 
aan het uitbreiden van ons partnerbestand door binnen het eigen 
netwerk samenwerkingen aan te dragen. Daarnaast hebben we voor 
ons eerste jaar dertigduizend euro aan advertentieruimte 
beschikbaar gekregen, in te zetten via social media platformen. Tot 
slot is er het sneeuwbaleffect wanneer enerzijds de poel van 
partners groeit en anderzijds de naamsbekendheid van SCK groter 
wordt. De verwachting is dat partners op enige moment ook bij SCK 
op de deur gaan kloppen voor eventuele samenwerkingen.  

* Los van de projecten die voornamelijk via onze website en social 
media het publiek bereiken, zullen we in samenwerking met partners 
ook grotere campagnes uitrollen. Deze zullen niet enkel langdurig 
maar vaak ook kortstondig van aard zijn. Denk bijvoorbeeld aan 
een driedaags festival. Waar we online wellicht een aantal maanden 
nodig hebben om een project te financieren, is het niet onmogelijk 
om met een goed opgezette actie een soortgelijk project binnen het 
tijdsbestek van 3 dagen financieel te realiseren. Simpelweg vanwege 
het feit dat 50.000 mensen zich op dezelfde plek verzameld hebben. 
In samenwerking met onze grotere partners kunnen we zodoende 
veel bereiken binnen een gelimiteerd tijdsbestek. 

* SCK heeft als missie dat 100% van het geld dat via donaties aan 
een specifiek project gegeven is, ook daadwerkelijk aan dat project 
wordt besteed. Tegelijkertijd zou je aan de hand van onze begroting 
kunnen zeggen dat dit slechts -afgerond- 90% is. Dit verschil zit hem 
in de SCK pot. Het geld dat via donaties doelbewust aan het 
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onderhouden van de stichting is gegeven (middels een bijdrage in de 
SCK pot) is op de begroting onderdeel van de totale inkomsten van de 
stichting waardoor het percentage in totaliteit uitkomt op -afgerond- 
90%. Ondanks dit verschil in percentages blijft de realiteit dus 
hetzelfde: wanneer iemand 100 euro aan het beschermen van 
neushoorns geeft, dan gaat dit geld ook daadwerkelijk 100% naar dat 
project. Pas wanneer iemand Club Kakatua direct en bewust een 
financieel warm hart toedraagt, komt dit geld in SCK terecht (ten 
behoeve van het onderhoud van de stichting). 
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