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1 Aanleiding
De Stichting Wij en de Maatschappij (“Stichting”) startte in
2011 als een initiatief van ING Verzekeringen. Sinds de
splitsing van Nationale Nederlanden en ING, is de Stichting
volledig onderdeel NN Group N.V (hierna te noemen NN).
Achtergrond
Naar aanleiding van een besluit van het ING Bestuur
Nederland eind 2010 wordt in 2011 een Stichting opgericht
voor het nastreven van het ondersteunen van “goede
doelen” door de gezamenlijke bedrijfsonderdelen van het
verzekeringsbedrijf van ING in Nederland. Op 2 juli 2014 werd
het verzekeringsbedrijf, Nationale Nederlanden, afgesplitst
van ING. Dit had geen gevolgen voor de Stichting.
Met de oprichting van deze Stichting wordt een platform
gecreëerd om diverse algemeen nut beogende instellingen
financieel te ondersteunen. De rechtsvorm van de Stichting
heeft als voorkeur dat een optimale rechtszekerheid, een
goede en transparante bedrijfsvoering en een non-profit
karakter kunnen worden gewaarborgd.

2 Doelstelling en uitgangspunten van de
Stichting
Het doel van de Stichting Wij en de Maatschappij is het
uitsluitend, of nagenoeg uitsluitend doen van uitkeringen,
in de vorm van schenkingen of anderszins aan door haar te
selecteren ‘Goede Doelen’ die bij voorkeur als zodanig
door de Belastingdienst zijn goedgekeurd en gerangschikt
als algemeen nut beogende instelling
(zie www.belastingdienst.nl). De voornoemde instellingen
moeten in Nederland zijn gevestigd.
NN wil via de Stichting de medewerkers van NN steunen
en stimuleren in hun maatschappelijke betrokkenheid en
meer betrekken bij de keuze voor de bestemming van
gelden voor goede doelen.
De Stichting tracht deze doelen onder meer te bereiken door:
• Medewerkers te activeren om aanvragen te doen voor
schenkingen aan een goed doel waar zij persoonlijk bij
betrokken zijn, bijvoorbeeld als vrijwilliger.
• Medewerkers te betrekken bij het fonds door:
• medewerkers die voldoen aan een vooraf vastgesteld
profiel de mogelijkheid te geven om een rol in de
Beoordelingscommissie en het Bestuur te vervullen.
• medewerkers via stemrondes de gelegenheid te geven
aan te geven welke goede doelen hun voorkeur hebben
• Bewustzijn en enthousiasme te creëren bij medewerkers
over de doelstelling waar de Stichting zich voor inzet;
• Alle rechtshandelingen te verrichten die met
bovenstaand verband houden en daaraan bevorderlijk
kunnen zijn.
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De uitgangspunten van de Stichting zijn:
• Samen bepalen welke goede doelen en
maatschappelijke initiatieven we steunen. De Stichting is
er voor en door collega’s.
• De maatschappelijke betrokkenheid van collega’s
financieel ondersteunen.
• Zichtbaar en dichtbij iets bijdragen aan onze eigen
Nederlandse maatschappij.
Van collega’s komen regelmatig verzoeken binnen om een
goed doel te steunen. Vaak gaat dit om een goed doel
waar ze zich zelf actief voor inzetten. We zijn er trots op
dat onze collega’s zo betrokken zijn bij onze maatschappij.
We willen hen graag hierin ondersteunen. Zodat we een
verzekeraar en vermogensbeheerder zijn die midden in de
maatschappij staat en er voor Nederland is.

3 Organen van de Stichting
Wij en de Maatschappij
De Stichting zal de volgende organen kennen:
Bestuur
Het Bestuur is het beleidsbepalende orgaan en belast met
het bestuur van de Stichting. Het Bestuur geeft het
eindoordeel over het al dan niet toewijzen van de aanvragen.
Het Bestuur van de stichting bestaat uit een door het
bestuur vast te stellen aantal van ten minste twee (2)
personen en maximaal vijf (5) personen, waarvan ten
minste één (1) bestuurslid B. Bestuurslid B is afkomstig uit
de beoordelingscommissie.
Uitsluitend werknemers van NN Insurance Personeel B.V.
en/of NN Investment Management Personeel B.V., beide
gevestigd te ‘s‑Gravenhage, kunnen tot bestuurslid van de
stichting worden benoemd. Een niet voltallig bestuur
behoudt zijn bevoegdheden. Opvolgende bestuursleden
worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures
wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
Alle Bestuursleden worden geselecteerd op basis van een
vooraf vastgestelde profielschets voor een Bestuurder.
Het bestuur van de Stichting Wij & de Maatschappij bestaat
(sinds de oprichting ervan) uit de volgende personen:
A leden
• Mw. F. Hudig
• Mw. M.T. Kievits
• J. Claas
• Y. Schwarz
B lid:
• Mw. K.W. Chan

Het bestuur, en daarmee de Stichting, opereert
onafhankelijk van donateurs en begunstigden. De leden
van het bestuur genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding
van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten.
Ieder bestuurslid heeft één stem. Alle besluiten waaromtrent
bij de statuten niet anders is bepaald worden genomen met
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet
uitgebracht. Staken de stemmen bij verkiezing van personen
dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere
stemming, dan is het voorstel verworpen (artikel 6.5 statuten).
Beoordelingscommissie
De Beoordelingscommissie is feitelijk een door het Bestuur
ingestelde commissie, die bestaat uit werknemers van
NN Insurance Personeel B.V. en/of NN Investment
Management Personeel B.V.. Om in aanmerking te komen
voor een functie in de beoordelingscommissie moet voldaan
worden aan een aantal (vooraf vastgestelde) selectiecriteria.
Beoogd wordt bij de samenstelling van de Beoordelings
commissie dat deze een afspiegeling vormt van het
personeelsbestand. De Beoordelingscommissie krijgt geen
speciale vergoeding verband houdende met deze werkzaam
heden. Wel wordt vereist dat zij van hun leidinggevende een
akkoord krijgen om tijd vrij te maken voor deze functie.
De ‘Beoordelingscommissie’ zal in eerste instantie worden
gevormd door:
• H.van der Linde
• Mw. A. Eindhoven
• Mw M. Pennings
• Mw. R. Swager
• Mw. K. Chan
Dagelijkse leiding
Werknemers van de afdeling Corporate Relations /
Corporate Citizenship van NN voeren de dagelijkse leiding
van de Stichting. Zij handelen daarbij onder
verantwoordelijkheid van het Bestuur. Zij zijn belast met de
uitvoerende taken, onder andere het controleren of de
aanvraagformulieren correct zijn ingevuld, communicatie
met de medewerkers van NN, selectie, training en
begeleiding van de beoordelingscommissie, het voeren van
het secretariaat van de Stichting, etc. De werknemers
krijgen voor deze taken geen (extra) vergoeding.
De ‘Dagelijkse Leiding’ zal in eerste instantie worden
gevormd door:
• Mw. M. Pennings

4 Fondsenwerving
Het vermogen van Stichting Wij en de Maatschappij zal
worden opgebouwd door giften van NN.
De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan
redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene
werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de
Stichting. De kosten van werving van gelden en beheer
zullen in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten
behoeve van het doel van de Stichting.

5 Schenkingen
Het voornemen bestaat zoveel mogelijk van de jaarlijks
ontvangen giften en in ieder geval het rendement van de
spaargelden in zijn geheel (doch minstens 90%) in elk jaar
of eventueel in het daaropvolgend jaar uit te geven aan
schenkingen aan Goede Doelen.
De uitkeringen die door de Stichting worden gedaan
hebben de vorm van een eenmalige gift. Goede Doelen
kunnen niet meer dan twee achtereenvolgende jaren in
aanmerking komen voor een schenking als deze door
dezelfde aanvrager worden ingediend.
Het Bestuur wenst zich niet op voorhand vast te leggen op
een vaste vorm van aanwending. De te ondersteunen
goede doelen projecten zullen door de
Beoordelingscommissie aan het bestuur van de Stichting
worden voorgelegd. Het Bestuur zal met een meerderheid
van stemmen beslissen over de voorstellen van de
Beoordelingscommissie.
De aanvragen werknemers van NN Insurance Personeel
B.V. en/of NN Investment Management Personeel B.V.
zullen gaan om bedragen tussen € 500, - en € 10.000. De
behandeling van de aanvragen is als volgt. Een
medewerker dient een aanvraag in, deze aanvraag moet
passen binnen de doelomschrijving van de Stichting. De
Dagelijkse Leiding beoordeelt of de aanvraag voldoet aan
de formele vereisten van een aanvraag. Is dit het geval dan
wordt de aanvraag doorgestuurd naar de
Beoordelingscommissie. De Beoordelingscommissie
bekijkt de aanvragen en geeft over de aanvragen een
positief of negatief advies aan het Bestuur.
Het Bestuur beoordeelt vervolgens de aanvragen en neemt
daarbij het advies van de Beoordelingscommissie ter harte.
Wanneer ook het Bestuur positief beslist, volgen
stemrondes. Via een internetplatform kunnen alle NN
werknemers hun stem uitbrengen op de projecten of goede
doelen waarvoor een schenking is aangevraagd. Na de
stemronde komt de aanvraag weer terug bij de
beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie geeft
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vervolgens over de uitkomst van de stemrondes wederom
een advies aan het Bestuur. Dit zal met name de hoogte van
de toe te kennen schenking betreffen. Het Bestuur beslist
uiteindelijk welke schenkingen aan projecten of goede
doelen worden toegewezen evenals de hoogte daarvan.

Conform artikel 10.3 van de statuten zal het eventuele
batige liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van
een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke
doelstelling danwel op een andere wijze waarmee het
algemeen belang wordt gediend.

De medewerkers van NN kunnen, zoals vermeld, zelf een
aanvraag indienen voor schenking aan een goed doel.
Medewerkers die de aanvraag doen en daarnaast een
functie bekleden in het Bestuur of de Beoordelingscommissie
hebben geen stem in het advies en/of oordeel over het al dan
niet toewijzen van hun aanvraag.

8 Fiscale zaken

6 Doelgroepen
De schenkingen die zullen worden gedaan, worden
ingedeeld in een aantal categorieën, maar dit is vooral
bedoeld om de communicatie te vergemakkelijken
• Sport &spel
• Kunst &cultuur
• Mijn buurt
• Gezondheid
• Natuur
• Onderwijs
• Overig

7 Administratie en financiële zaken
Het is van belang, dat de gelden die in de Stichting
omgaan, zo worden beheerd dat via een betrouwbaar
proces inzicht kan worden gegeven en verantwoording kan
worden afgelegd aan de verschillende stakeholders.
Alle inkomsten en uitgaven dienen zorgvuldig te worden
geadministreerd. De uitvoering van de betalingen dient te
worden gefiatteerd door de daartoe bevoegde personen.
Jaarlijks zal een financieel overzicht worden gemaakt dat
door het bestuur moet worden goedgekeurd op de
vergadering, welke vervolgens zal worden gepubliceerd op
de website (www.nn.nl) en de gedeponeerd in het register
van de Kamer van Koophandel.
De tijdens de bestuursvergadering van de Stichting
aangewezen notulist zal de verslagen van de
bestuursvergaderingen maken en het Bestuur van de
Stichting zal alle administratieve bescheiden zorgvuldig
behouden en bewaren.
Het Bestuur zal bovengenoemde taken onder haar
verantwoordelijkheid bij volmacht delegeren aan de
Dagelijkse Leiding van de stichting.
De Stichting wordt aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) door de Belastingdienst.
Volgens de ANBI-regels dient 90% van de gelden te
worden besteed aan de goede doelen.
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De rangschikking van de Stichting als ANBI zal worden
verzorgd door de financiële afdeling van NN. Jaarlijkse
aangiften behoeven niet te worden ingediend.

9 Verantwoording
Het Bestuur zal jaarlijks een verslag maken over de door
de Stichting gesteunde projecten vergezeld van de nodige
informatie over het desbetreffende project. Dit wordt
voorbereid door de Dagelijkse Leiding en is te vinden op de
website www.nn.nl.

10 Beleidsvoornemens
Voor de periode na 2018 zal de Dagelijkse Leiding een
beleidsplan maken en voorleggen aan het bestuur, die dit
beleidsplan dient goed te keuren en vast te stellen.
Aldus opgesteld te Den Haag op 2016 en goedgekeurd en
vastgesteld door het Bestuur op 10 maart 2016.
Het bestuur van de Stichting Wij en de Maatschappij.

