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Gegevens van een ANBI instelling publiceren op het internet 
Als ANBI moeten er op de website, de volgende gegevens worden 
gepubliceerd: 

 • de naam van de instelling 
European Business Association (Euba) 

 • Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan vermeld in de 
statuten? Publiceer dan beide namen. 

European Business Association (Euba) 
EUBA The Netherlands 

 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of 
het fiscaal nummer 

European Business Association (Euba)  
RSIN 854902648 

 • de contactgegevens van de instelling 
European Business Association (Euba)  

Bezoek adres:  
World Trade Center Rotterdam  
Beursplein 37 
3011 AA Rotterdam  

Post adres: 
European Business Association (Euba)  
Postbus 30223 
3001 DE Rotterdam  

nederland@euba.org 

 • het nummer van de Kamer van Koophandel 
KvK nummer van European Business Association (Euba) 62649698 



Het Beleidsplan van Euba 
Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de 
manier waarop de ANBI haar doelstelling wil bereiken. Het plan mag een 
meerjarig beleidsplan zijn, maar het moet in ieder geval inzicht geven in 
het komende jaar. 
Wij adviseren u het beleidsplan te publiceren op de website van uw ANBI. 
Zo informeert u sympathisanten en donateurs en voldoet u mogelijk 
meteen aan de publicatieplicht die geldt voor ANBI’s. Het publiceren van 
het beleidsplan is niet verplicht. U moet wel een aantal gegevens uit het 
beleidsplan belichten op uw website. 
Wat vermeldt u in het beleidsplan van de ANBI? 
U bent als ANBI verplicht om een beleidsplan te hebben. U bent daarnaast 
verplicht om de volgende gegevens op te nemen en toe te lichten in het 
beleidsplan: 
 • de doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling 
 • de wijze van verwerving van inkomsten 
 • het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling 

De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling 
Omschrijf in het beleidsplan zo specifiek mogelijk wat de instelling wil bereiken, in de 
vorm van een heldere doelstelling. 
Geef daarnaast aan hoe u uitvoering geeft aan de doelstelling, zoals welke activiteiten 
de instelling uitvoert en gaat uitvoeren om het gestelde doel te bereiken. Een 
voorbeeld kan zijn: het verstrekken van noodhulp bij rampen of het stichten van 
scholen in ontwikkelingslanden. 
Zet uw instelling zich in voor de belangen van een specifieke doelgroep? Beschrijf deze 
doelgroep dan zo helder mogelijk. 

Doel en activiteiten van EUBA The Netherlands 
De vereniging is levensbeschouwelijk en partijpolitiek neutraal. Haar 
activiteiten zijn van altruïstische aard en zij streeft zelf geen economische 
doelstellingen na. De middelen van de vereniging mogen uitsluitend ten 
behoeve van statutaire doelstellingen worden aangewend. De leden 
ontvangen geen deelneming in de winst of andere uitkeringen uit de 
middelen van de vereniging. Zonder enig winstoogmerk na te streven en 
zonder enige bedrijfsactiviteit te ontwikkelen, streeft de vereniging de 
volgende doelstellingen na: 
1. De belangen van ondernemers in alle sectoren en beroepscategorieën ten 
overstaan van het grote publiek, de politiek, de administratie, de 
vakbonden en alle andere maatschappelijke groepen vertegenwoordigen en 
de middenstandseconomie op grond van haar belang voor de nationale 
economie een passend gewicht geven, en daartoe ook zorgen voor 
economische ondersteuning  aan de kleine en middelgrote ondernemers in 
de Europese Economische Ruimte. 
2. Als zelfhulporganisatie voor de handel en industrie de leden praktische 
informatie en advies verschaffen en bijstand bieden, en de samenwerking 
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en de uitwisseling van ervaringen tussen de ondernemers onderling 
bevorderen. 
3. De ondernemers voorbereiden op de toekomst van de globale 
mededinging, met name door middel van vernieuwingen op het vlak van 
duurzame economische bedrijvigheid, waarbij rekening wordt gehouden 
met concurrentiekracht, essentiële technologieën en een aangepaste 
productontwikkeling, en een versterkte externe economische aanwezigheid 
van de kleine en middelgrote ondernemingen. 
4. Het creëren en veiligstellen van arbeidsplaatsen bepleiten en bij het 
publiek een positief beeld scheppen van ondernemingen en ondernemers. 
5. De samenwerking met opleidingsinstellingen en wetenschappelijke en 
onderzoeksorganisaties, dat wil zeggen scholen, hogescholen, 
universiteiten, instellingen voor beroepsopleidingen, onderzoeksinstellingen 
ondersteunen, en de middenstandseconomie bevorderen. 
6. De economische betrekkingen tussen in de eerste plaats Nederland en de 
andere landen van de Europese Unie bevorderen en uitdiepen. 
7. Advies verstrekken aan in Nederland gevestigde ondernemers over 
economische mogelijkheden in de Europese Economische Ruimte en de 
landen daarbuiten, en omgekeerd de economische mogelijkheden van 
investeringen in Nederland onder de aandacht brengen. 
8. Hulp- en adviesverlening op economisch-organisatorisch vlak garanderen 
en ondersteuning bieden bij de oprichting van ondernemingen en bij het tot 
stand brengen van contacten met partners in binnen- en buitenland, en 
zorgen voor vertegenwoordiging in binnen- en buitenland. 
9. De vereniging bevordert de onderlinge solidariteit tussen haar leden. 
10. De vereniging is over heel Europa actief, met de doelstelling zoals 
hierboven uiteengezet. 
11. Plaatselijke ondernemers, vennootschappen of freelancers die hetzelfde 
doel nastreven en de statuten van de vereniging aanvaarden, kunnen door 
bijdragen te betalen lid worden van de vereniging. 
12. Om de belangen van haar leden te behartigen, werkt de vereniging 
samen met alle formele en informele groepen in Nederland en het 
buitenland. De vereniging bepleit tevens een versterkte integratie van 
internationale zelfstandigen in de reeds bestaande organisaties. De 
vereniging werkt hiervoor samen met andere verenigingen of associaties. 
13. De vereniging informeert haar leden over het bestaande juridische 
kader en behartigt daarbij de belangen van de leden en geïnteresseerden. 



Enkele activiteiten van EUBA The Netherlands gedurende de afgelopen 
jaren: 

Het jaar 2015:  
-ISO Certificeringsbedrijf (Universal Certification, UniCert, Keulen, 
Duitsland) ontvangen 
-Leden van een ondernemingsbedrijf uit Sivas (Turkije) ontvangen 
-Bezoek gebracht aan de opening van de tweede vestiging van een 
administratie kantoor (CT Belastingadvies) in Amsterdam  
-B2B Ontbijt met leden en potentiële leden 
-Multifunctionele instanties waaronder ondernemers uit verschillende 
branches, totaal 28 personen, uit Afyon (Turkije) ontvangen 
-Meubel producenten, totaal 32 personen, uit Inegöl, Bursa (Turkije) 
ontvangen 
-Bezoek gebracht aan de opening van een opticien (De Optiek) in Rotterdam  
-Educatie kamp voor het bestuur in Malmedy (Belgie) 

Het jaar 2016: 
-Overeenkomst ondertekening georganiseerd bij EUBA kantoor tussen een 
Turks en een Koreaans bedrijf voor het vervaardigen van vaartuigen in 
Turkije. 
-Seminarium over productie en handel die door de overheid gestimuleerd 
en/of gesubsidieerd worden, verzorgd door handelsattaché van Turkije te 
Den Haag      
-Handelsmissie naar Turkije, in de steden Sanliurfa en Gaziantep zijn KvK en 
enkele productiebedrijven bezocht 
-Networking bijeenkomst 
-B2B Ontbijt met leden en potentiële leden 
-Educatie kamp voor het bestuur in Ardennen 

Het jaar 2017: 
-Seminarium over decent trading door verzorgd door een lid ondernemer 
van ons 
-Seminarium over juiste boekhouding verzorgd door Global HK Finance 
-B2B Ontbijt met leden en potentiële leden 
-Networking bijeenkomst 
-Educatie kamp voor het bestuur in Antalya 

Het jaar 2018: 
-Networking bijeenkomst 
-Seminarium over certificering verzorgd door Ritzky Organisatieadvies 
-Seminarium over jaarrekening verzorgd door Delta Administratie en 
Adviesgroep 
-Seminarium over merknaam worden verzorgd door Fabrika Istanbul 
-B2B Ontbijt met leden en potentiële leden 



Het jaar 2019: 
-Networking bijeenkomst 
-Seminarium over commerciële contracten door Yur Advocaten Bv 
-Leden van KvK (stad Denizli), totaal 46 personen, voornamelijk 
voedingsgroothandelaren en verwanten uit Turkije ontvangen 
-B2B Ontbijt met leden en potentiële leden 

Het jaar 2020: 
-Networking bijeenkomst 
-Seminarium over fusies en overnames te verzorgen door Yur Advocaten BV 
(geannuleerd wegens Corona) 
-B2B Ontbijt met leden en potentiële leden (geannuleerd wegens Corona) 

De te verwachten activiteiten van EUBA The Netherlands in de komende 
jaren: 

Het jaar 2021 (onder voorbehoud, afhankelijk van situatie rond Corona): 
-Networking bijeenkomst 
-Seminarium over fusies en overnames te verzorgen door Yur Advocaten BV  
-B2B Ontbijt met leden en potentiële leden   

Het jaar 2022 (onder voorbehoud, afhankelijk van de landelijke 
situaties): 
-Networking bijeenkomst 
-Seminarium over …  
-B2B Ontbijt met leden en potentiële leden   

Het jaar 2023 (onder voorbehoud, afhankelijk van de landelijke 
situaties): 
-Networking bijeenkomst 
-Seminarium over …  
-B2B Ontbijt met leden en potentiële leden   
-Europese beurs voedingsmiddelen (AHOY te Rotterdam) 

Het jaar 2024 (onder voorbehoud, afhankelijk van de landelijke 
situaties): 
-Networking bijeenkomst 
-Seminarium over …  
-B2B Ontbijt met leden en potentiële leden   
-Handelsmissie naar Engeland 



Het jaar 2025 (onder voorbehoud, afhankelijk van de landelijke 
situaties): 
-Networking bijeenkomst 
-Seminarium over …  
-B2B Ontbijt met leden en potentiële leden   
-Handelsmissie naar …  
-Europese beurs …  (AHOY te Rotterdam) 

Specifieke doelgroep 
EUBA The Netherlands probeert eerlijke, betrouwbare en vertrouwde 
zakenmensen bij elkaar te brengen, zodat zij een bredere netwerk kunnen 
bouwen, waardoor zij meer en gerichter kunnen handelen en de 
uiteindelijke consumenten van kwalitatief goede en betrouwbare producten 
en diensten kunnen voorzien. Ook het gewone publiek is welkom, die 
intentie en plannen heeft om als een startup (ondernemer) te beginnen. Of 
enkel uit nieuwsgierigheid om advies te vragen of informatie te winnen over 
ervaringen van bestaande ondernemers wat ze kunnen verwachten als ze 
ooit een onderneming willen starten. Wat dit laatste betreft, zijn onze 
activiteiten voor iedereen toegankelijk. 
EUBA The Netherlands vindt culturele ontwikkeling van haar leden zeer 
belangrijk. Daarom steunt ze sommige culturele activiteiten zowel 
financieel als organisatorisch met sponsorschap, gratis tickets voor haar 
leden en fysiek met hulp bij het organiseren, opzetten en uitvoeren.   

De wijze van verwerving van inkomsten 
Omschrijf in het beleidsplan hoe de ANBI inkomsten gaat werven. 

Financiering van de vereniging  
De nodige financiële en materiële middelen van de vereniging zijn onder 
andere afkomstig van: 
-ledenbijdragen; 
-giften, erfstellingen en legaten; 
-subsidies van overheden en andere openbare instanties;  
-andere wettige inkomsten. 

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling 
Omschrijf tot slot in het beleidsplan hoe het vermogen wordt beheerd. Dit verschilt per 
instelling. Licht niet alleen het beheer van het vermogen toe, maar ook de besteding 
van de ingezamelde gelden en goederen. Als geld wordt gereserveerd voor besteding in 
toekomstige jaren, dan moet dit toegelicht worden in het beleidsplan. 



Het vermogen van de vereniging 
Het vermogen van de verenging wordt beheert door het bestuur en wordt 
gebruikt voor de huur- en activiteitenkosten. 
Voor de activiteiten die EUBA The Netherlands verricht als 
Netwerkbijeenkomsten, B2B ontbijten en Seminaria worden er geen 
bijdrages gevraagd van de bezoekers. Wel krijgt iedere bezoeker naast 
netwerkmogelijkheid en voldoende informatie (mondeling en schriftelijk) 
ook hapjes en drankjes naar behoefte.    

Het beloningsbeleid van EUBA The Netherlands 
De bestuurders krijgen geen loon. Er zijn ook geen mensen in dienst van de 
vereniging voor wie loon wordt uitbetaald. Bij de activiteiten krijgt EUBA 
The Netherlands hulp van vrijwilligers.


