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Doelstellingen Collective Mankind 

De doelstelling van Collective Mankind is een betere wereld creëren voor iedereen.
Door mensen binnen – en buitenland samen te brengen en met elkaar te laten praten,
hoe wij, als collectief, een toekomst kunnen creëren zonder armoede of dakloosheid.
Samen met alle mensen die vrede en voorspoed willen voor iedereen kijken,
naar hoe we gelden zo kunnen gebruiken dat iedereen hiervan profiteert.

Wijzen van werving en gelden

Stichting Collective Mankind ontvangt inkomsten door middel van giften.
Deze giften worden gegeven door particulieren en bedrijven.
(mogelijk ook loterijen en vermogensfondsen)

Steun kan bestaan uit geld, goederen en inzet van vrijwilligers

Stichting Collective Mankind streeft naar volledig digitale transacties.
Van contant geld zal geen sprake zijn.



Bestuur en beheer van vermogen

1. Stichting Collective Mankind is genoemd een open source stichting en zal een systeem van 
Liquid democracy aanhouden.

2. Stichting Collective Mankind houdt ten alle tijden een non-violent policy aan en zal zich 
distantiëren van ieder die gewelddadige acties prefereert.

3. Alle donateurs van stichting Collective Mankind zullen ten alle tijden inzicht hebben in alle 
gelden van de stichting.

4. Alle donateurs van stichting Collective Mankind zullen ten alle tijden de mogelijkheid hebben 
om in een forum te converseren over welke projecten voorrang krijgen.

5. Alleen wanneer donateurs een overeenkomst hebben over per project benodigde hoeveelheid 
gelden en zekerheid hebben over hoe deze gespendeerd wordt, zullen deze gelden worden ingezet.

6. Projecten die opgezet of gesteund worden door Collective Mankind zullen ten alle tijden inzicht 
geven in hoe gelden en goederen worden gebruikt.

7. Vooruitgang wordt online getoond door middel van het forum, video's en live streams.

8. Het bestuur heeft hierin een rol als voorzitter en zal ten alle tijden uitleg kunnen geven aan alle 
donateurs wanneer er een nieuw project kan worden gestart of wanneer gelden zijn ingezet.

9. Het bestuur heeft ten alle tijden te luisteren naar de donateurs van Collective Mankind.

10. Het bestuur moet ten alle tijden de financiën kunnen laten controleren door een kascommissie of
het CBF

11. Het bestuur mag onder geen beding een connectie hebben tussen persoonlijke belangen en de 
belangen van Collective Mankind.



Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Collective Mankind

1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te 
compenseren.

2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om 
andere stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als 
de eigen stichting.

3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer 
aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit 
gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten. 


