DIGITALE PUBLICATIEPLICHT ANBI PER 1 JANUARI 2016
De in deze publicatie genoemde stichting heeft de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen
Nut Beogende Instelling).
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Doelen
Stichting Taxus Taxi levert een belangrijke bijdrage op het gebied van maatschappelijke
betrokkenheid. Allereerst ligt de focus op het inzamelen van taxussnoeisel. Middels een huis-aanhuis service kunnen taxusbezitters hun snoeisel aanbieden aan de stichting. Door dit snoeisel in te
zamelen maakt Taxus Taxi het mogelijk op basis van natuurlijke grondstoffen kanker remmende
medicijnen te produceren. De belangrijke stof Taxol welke aanwezig is, in de naaldjes van het
snoeisel, wordt gebruikt voor chemotherapieën. De stichting maakt het op een gemakkelijke,
toegankelijke en goed zichtbare manier voor iedereen mogelijk, concreet een bijdrage te leveren in
de wereldwijde strijd tegen kanker.
Naast de inzameling van taxussnoeisel heeft de stichting zich gebogen over het probleem dat zich
voordoet op de arbeidsmarkt. Doormiddel van re-integratieprojecten wil de stichting bijdragen aan
het vergroten van kansen voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De stichting
creëert een opstap om deze mensen in de toekomst meer kans te bieden.
Visie
Taxus Taxi wil met de toepassing van een effectief beleid, de chronische tekorten aan taxussnoeisel
terugdringen en de kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vergroten.
Activiteiten bestuur
Het bestuur van de stichting belegt eenmaal per jaar een beleidsvergadering, waarin het gevoerde
beleid en eventuele aanpassingen, voor de komende maanden worden besproken. De laatste
vergadering vond plaats in oktober 2015. De eerstvolgende vergadering wordt belegt in oktober
2016. Ook komend jaar zal het bestuur het beschikbare budget weer besteden conform de
doelstellingen van Stichting Taxus Taxi.
In het eerstvolgende beleidsoverleg worden de navolgende punten besproken:
-

te verrichten werkzaamheden;
promotionele activiteiten van de stichting;
samenwerking met gemeenten;
samenwerking met hoveniers;
samenwerking met afvalinzamelaars en afvalverwerkers;
oppakken sociale projecten.

Werving en beheer van gelden
Taxus Taxi is afhankelijk van donaties in de vorm van taxussnoeisel. Het geld benodigd om de
werkzaamheden uit te voeren komt voort uit de aanlevering van taxussnoeisel. De stichting heeft
geen winstoogmerk en zet al haar middelen in om het algemeen nut te dienen. De Kruidendrogerij
(Roijkru) waar Taxus Taxi het snoeisel aan aflevert, betaald een marktconforme prijs. Binnen deze
gelden is het voor Taxus Taxi mogelijk al haar werkzaamheden te verrichten.
Afwezigheid winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de activiteiten van de stichting. Daarbij zal er
nooit meer aan liquide middelen worden aangehouden, dan noodzakelijk voor de uitvoering van haar
activiteiten. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de
instelling de met de inzameling behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstellingen.
Bestemming liquidatiesaldo
Een eventueel positief saldo dat overblijft, na ontbinding van de stichting, wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en/of een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) met gelijksoortige doelstellingen. Alle aan de taxusinzameling gebonden informatie zal
door worden gegeven aan een ‘taxusinzamelaar’. De liquide middelen die Taxus Taxi op dat moment
beschikbaar heeft, zullen gedoneerd worden aan een doel dat zich toespitst op onderzoek naar het
uitbannen van de ziekte kanker.
Beloningsbeleid
Het bestuur zet zich op vrijwillige basis in voor de stichting. Zij ontvangen geen beloning voor de verrichte werkzaamheden. Gezien de groeifase waarin Taxus Taxi op dit moment verkeerd, heeft het bestuur besloten in 2016 geen onkosten te declareren.
Staat van baten en lasten
Na afsluiting van het volledige boekjaar 2016 zullen wij de staat van baten en lasten opnemen in deze
publicatieplicht.

