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Beleidsplan Stichting Viruswaarheid.nl
Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI
het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het plan mag ook een meerjarig beleidsplan zijn.
Het moet inzicht geven in:

Missie
De stichting Viruswaarheid.nl is een algemeen nut beogende instelling met een onbezoldigd bestuur
en vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om haar missie te realiseren.
De stichting zet zich in om zo spoedig mogelijk de rechtsstaat te herstellen en terug te keren naar
een democratische samenleving waarin iedere Nederlander ongehinderd van zijn/haar grondrechten
gebruik kan maken, waarin de scheiding der staatsmachten hersteld is, media weer wederhoor
toepassen en onderzoek gedaan kan worden naar de oorzaken van de autoritaire machtsgreep door
het openbaar bestuur.
Viruswaarheid zal zich daarna blijven inzetten voor het behouden, bevorderen en beschermen van
de Nederlandse rechtsstaat.
De activiteiten van Viruswaarheid richten zich op iedere Nederlander, om deze te voorzien van
feitelijke informatie over de situatie van de rechtsstaat. Viruswaarheid handelt vanuit de overtuiging
dat elk individu in de Nederlandse rechtsstaat recht heeft op vrijheid en uitoefening van zijn of haar
grondrechten, zoals die voor elke burger in Nederland geldt. Liefde en waarheid.

Visie
Niemand kan ontkennen dat de samenleving voortdurend verandert ten gevolge van ontwikkelingen
die zich in een steeds hoger tempo afspelen. De impact die deze verregaande ontwikkelingen op het
leven van het individu heeft, is vooraf niet te overzien. Deze ontwikkelingen kunnen een bedreiging
vormen voor de democratische rechtsstaat. De almachtige 1-overheidsgedachte is een voorbeeld van
een bedreigende ontwikkeling waarbij de scheiding der staatsmachten op onaanvaardbare wijze is
aangetast zodat een weerloze burger zich ontdaan weet van elke bescherming en alleen staat
tegenover een gecentraliseerde macht.
Andere voorbeelden zijn: Toeslagenschandaal, aardbevingsslachtoffers in Groningen, Strijd tegen
ondermijnende criminaliteit, stille onteigening van de Nederlandse boer en de stikstofaffaire.
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BELEIDSPLAN STICHTING VIRUSWAARHEID.NL 2021
De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 9 januari 2020 en gevestigd te Rotterdam.
Viruswaarheid heeft op 5 april 2021 de ANBI status aangevraagd. Op is aan VW de ANBI status
toegekend. Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften kunnen
aftrekken van de belasting en Sociaal Verhaal wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over
giften en schenkingen.

Dit beleidsplan van Viruswaarheid geeft inzicht in:
•
•
•
•
•
•

Missie, visie en doelstellingen
Werkzaamheden (activiteiten)
De manier van geldwerving
Het beheer van het vermogen
De besteding van het vermogen
Het functioneren van het bestuur
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INLEIDING
Viruswaarheid.nl (hier na VW) is opgericht door Jeroen Pols en Willem Engel om het desastreuze
coronabeleid tegen te gaan. Begin 2020 hebben beiden van uit de eigen expertise onderzoek gedaan
naar de grondslagen en onderbouwing van het beleid betreffende corona. Al heel snel bleek deze
onderbouwing niet gebaseerd op feiten en bovendien niet te voldoen aan de (internationale)
wettelijke en wetenschappelijke normen terwijl elementaire grondrechten ingeperkt zijn zonder
uitzicht op een exitstrategie. Om de krachten te bundelen en te kunnen optreden voor het algemeen
belang is een stichting opgericht.

Statutair doel van stichting VIRUSWAARHEID.NL:
1. De doelstellingen van Viruswaarheid
a. Het strijden voor het behoud van een democratische rechtsstaat;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Het voeren van juridische procedures;
b. het verzamelen en publiceren van informatie die van belang kan zijn voor het behoud
van de democratische rechtsstaat;
c. het opzetten van een breed platform voor mensen die zich willen inzetten voor het
behoud van de democratische rechtsstaat;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
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UITGANGSPUNTEN
De belangrijkste uitgangspunten hiervoor zijn

Informatie en communicatie
Actuele en toegankelijke informatie op de websites van Viruswaarheid.nl. Voorbeeldbrieven en
standaardformulieren die door het publiek gebruikt kan worden. Communicatie met relevante
organisaties en derden, het uitbreiden van de vrijwilligers en de achterban. Het initiëren van
professionele PR-activiteiten om de naamsbekendheid en structuur van VW te verbeteren voor
fondswerving op korte en lange termijn.

Juridisch
Procederen en relevante informatievoorziening over rechtsstaat bedreigende ontwikkelingen.
Wetsvoorstellen, wetgeving, en feitelijk beleid. Het voorlichten van de media, en het publiek in
algemene zin, door het voeren van proefprocessen die de afbraak of bedreigingen van de rechtsstaat
duidelijk voor het voetlicht brengen.
Toekomstige procedures tegen het besluit om Covid19 op lijst A van de wpg te plaatsen. Procedure
tegen de vaccinatiecampagne. Tegen de Gezondheidsraad, tegen Eurosurveillance. Campagne voeren
voor een parlementaire enquête naar de schade ontstaan door de maatregelen. Dagelijkse,
wekelijkse en maandelijkse demonstraties, uitzendingen, nieuwsbrieven en andere publicaties.

Financieel
Om de continuïteit van VW te waarborgen, wordt geld ingezameld. Daarbij dient te worden gedacht
aan: giften en sponsoring. Via de eigen website kan gedoneerd worden.
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ONTSTAAN VIRUSWAARHEID
De oprichters Willem Engel en Jeroen Pols zijn VW begonnen uit hun verontwaardiging over het
ontbreken van een deugdelijke onderbouwing bij het maatregelenbeleid in maart 2020
WAT HEEFT VIRUSWAARHEID.NL TOT OP HEDEN BEREIKT?
Toename van het bewustzijn onder meer dan de helft van de Nederlanders over de zorgelijke staat
van de rechtsstaat.
Bijgedragen aan het opgang brengen van een protest beweging.
Vernietiging van de avondklok
Vernietiging van het inreisverbod
Uitlokken van antwoorden in procedures

WERKZAAMHEDEN VAN VIRUSWAARHEID
VW wil doorgaan zoals zij nu bezig is. Het onder aandacht blijven brengen van de belangen van onze
doelgroep bij de media, de (semi-)overheid, nutsbedrijven, woningbouwverenigingen, deurwaarders,
opleidingsinstituten en (schuld)hulpverleningsinstanties. Dit net zolang totdat elke instantie
rechtmatig en op eenduidige wijze behandelt en de wet- en regelgeving op een oprechte en
efficiënte wijze wordt toegepast. Om dit te verwerkelijken zal VW voortdurend onverkwikkelijke
situaties via de pers, Facebook, Twitter en andere (sociale) media-uitingen in de openbaarheid
brengen. Op langere termijn wil VW samenwerken met anderen om wet, beleid en regelgeving aan
te passen, zodat grondrechten in de praktijk zijn gewaarborgd. VW zet zich tevens in voor praktisch
toepasbare informatie om een leefbaarder klimaat te realiseren. Het ontwikkelen van de
informatievoorziening en een online toolkit via de websites voor de belanghebbenden.
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FINANCIËN VIRUSWAARHEID
Om haar doelen te realiseren heeft VW geld nodig. Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse
terugkerende basiskosten om VW draaiende te kunnen houden. Dit geld zal dan worden besteed
aan: extra voorlichtingsmateriaal (website, sociale media, folders, e-books en brochures),
informatievoorzieningen, onderzoek, PR activiteiten, organiseren van evenementen en
belangbehartiging, lobbyen, en procederen.

Onderstaand een globaal overzicht van de jaarlijkse (basis)kosten van Viruswaarheid.
Juridische kosten; Advocaten, proceskosten

€ 70.000

Websites, hosting en mailserver

€ 5.000

Postzegels, papier, printerinkt en andere kantoorbenodigdheden

€ 3.000

Poster en Flyermateriaal

€ 50.000

Afschrijvingen computers en printer (3 jaar)

€ 500

Reiskosten en kosten staf

€ 2.000

Telefoon- en internetkosten

€ 500

Bankkosten

€ 500

Eenmalige kosten oprichting

€ 500

Bovenstaande kosten worden door particulieren en bedrijven in natura opgebracht. Viruswaarheid
wordt door vrijwilligers in hun vrije tijd gerund, zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover
staat. Als VW meerdere instanties wil bereiken, voorlichting wil geven en meer bekendheid in de
media wil realiseren, dan zal dit extra kosten met zich meebrengen. Op dit moment is niet goed in te
schatten om hoeveel kosten dit gaat. Er zal op projectmatige basis middels een gerichte begroting
financiële middelen moeten worden gerealiseerd. VW heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook in de
statuten beschreven.
Via de website kunnen sympathisanten donaties aan VW doen via genoemd bankrekeningnummer.
In 2020 heeft VW € 311.000,- aan donaties op deze wijze verkregen. Subsidies worden niet
aangevraagd.
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DE WIJZE WAAROP VIRUSWAARHEID ACTIVA WERFT
De werving van geld en vast activa geschiedt vooralsnog op kleinschalige directe manier, middels de
website. Het onderhouden van contacten met donateurs en organisaties en het werven van nieuwe
contacten en donateurs. Dit kan bijvoorbeeld door gerichte mailings, netwerkbijeenkomsten of het
inzetten van sociale media. Op termijn wil VW tijdschriften en dagbladen benaderen om voor haar
doelstelling steun en giften in natura te verwerven. Viruswaarheid heeft geen winstoogmerk en is
afhankelijk van bijdragen in geld of natura van derden.

HET BEHEER EN DE BESTEDING VAN HET VERMOGEN
Viruswaarheid is als ANBI-instelling verplicht om een administratie te voeren. Uit deze administratie
moet blijken: welke bedragen er per bestuurder aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke
bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dit geldt ook voor
alle andere kosten en de aard en omvang van het vermogen. De vrijwilligers en bestuurders zetten
zich onbezoldigd in. Het bestuur ontvangt geen enkele financiële vergoeding voor haar
werkzaamheden. Aan de overige vrijwilligers wordt alleen incidenteel, in schrijnende gevallen en op
basis van werkelijk gemaakte kosten, reiskosten betaald. De eventueel ontvangen gelden worden
aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van Sociaal Verhaal. Na aftrek van de
kosten zal het overgebleven geld op de rekening blijven staan totdat dit conform de doelstelling ten
behoeve van de doelgroep aangewend zal worden. Er is in Nederland geen personeel in dienst en er
zijn vrijwel geen overheadkosten, zodat de te ontvangen gelden nagenoeg geheel aan de gestelde
doelen kunnen worden besteed. Aan het eind van elk boekjaar (dat loopt van 1 januari tot en met 31
december), te beginnen met 2020, wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit
worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de
balans en een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld. Het bestuur
beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en
dechargeert de penningmeester. Na goedkeuring door de door accountant wordt een overzicht
hiervan op de website gepubliceerd. Als op enig moment blijkt dat Viruswaarheid haar doelen heeft
bereikt, dan wordt de rechtspersoon Viruswaarheid opgeheven. Zij is dan verplicht om uit de
statuten en vanuit regelgeving aan te geven aan welk doel, dat een algemeen belang dient, het batig
saldo wordt besteedt. Het doel zal in overleg met het bestuur worden bepaald.

-7-

Beleidsplan Stichting Viruswaarheid.nl
HET BESTUUR VAN VIRUSWAARHEID.NL
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur is gezamenlijk
bevoegd.

Voorzitter

:

Secretaris

:

Penningmeester

:

Een bestuurder mag niet over het vermogen van VW beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit
criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigen. Een
natuurlijk persoon of een rechtspersoon in functie als bestuurder mag daarom geen meerderheid
van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Om de onafhankelijkheid van VW
te waarborgen, bestaat het bestuur uit minimaal drie personen die gezamenlijk bevoegd zijn en
gelijkheid van stemmen hebben. Het bestuur vergadert, indien dit nodig is, doch tenminste één keer
per jaar in verband met het vaststellen van de financiële jaarstukken. Via de mail en per telefoon
houden de bestuursleden elkaar van ontwikkelingen op elk moment op de hoogte. Er vindt
regelmatig overleg plaats over strategie en er vindt afstemming plaats over welke acties er worden
opgestart en welk bestuurslid daarbij het initiatief neemt. De werkzaamheden van het bestuur
bestaan onder meer uit overleg met instanties, acquisitie en netwerken met fondsen,
samenwerkingsorganisaties, PR-werkzaamheden en communicatie met media. Het ontwikkelen van
de website en mailings aan de doelgroep en andere belanghebbenden en instanties. Financieel
beheer, overleg over benodigde giften in natura en de besteding van overige middelen. Het bestuur
heeft een onderlinge verdeling gemaakt tussen de werkzaamheden. De penningmeester is
verantwoordelijk voor het financieel beheer en stemt dit periodiek af met de overige bestuursleden.
Meer informatie over onder andere het bestuur is te lezen in de notariële oprichtingsakte en de
statuten van Viruswaarheid.nl. Deze akte is op te vragen bij het bestuur van VW. Contacten met VW
via het contactformulier op de website www.viruswaarheid.nl .
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ANBI-status
Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op het
gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting) van
kracht. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen
gebruikmaken van de fiscale voordelen.

Die erkenning is ook belangrijk voor de mensen die de Stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen
voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een
beschikking van de Belastingdienst heeft. Een overzicht van instellingen die als ANBI erkend zijn,
vindt u op de website van de Belastingdienst en www.anbi.nl.

Een ANBI moet verplicht een administratie Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er
(per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald, welke bedragen zijn
uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere
kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.
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