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IVO OPSTELTEN FOUNDATION  

Het doel van de Stichting conform de statuten:  

 

“De Stichting Ivo Opstelten Foundation (IOF) heeft ten doel het werven van fondsen ten  

behoeve van de te ’s-Gravenhage gevestigde vereniging Volkspartij voor Vrijheid en  

Democratie in het algemeen en de permanente campagne in het bijzonder, en voorts al  

hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk  

kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.” 

 

  

CONTACTGEGEVENS 
Stichting Ivo Opstelten Foundation 
Postbus 30836 
2500 GV Den Haag 

E   info@opsteltenfoundation.nl 

W  www.vvd.nl/ivoopsteltenfoundation  

T   070 361 30 94 

F   070 360 82 76 

KvK   27342104 

RSIN  820692116B01 

 

BESTUURSSAMENSTELLING 2018 
Voorzitter:  Christianne van der Wal-Zeggelink 
Secretaris:  Stephanie ter Borg tot 24 november 2018, Mendy van Veen  
   vanaf 24 november 2018 
Penningmeester: Ton van Nimwegen 

 

ACTIVITEITEN IN 2018 

2018 stond voor de Ivo Opstelten Foundation (IOF) in het teken van donateurswerving! Bij 

aanvang van het jaar had de Ivo Opstelten Foundation nog maar 13 van de 40 donateurs. 

In het voorgaande jaar zijn er veel notariële akten beëindigd vanwege het aflopen van de 

contracttermijn. Het bestuur heeft in 2018 fantastisch resultaat kunnen boeken met haar 

wervingsacties: er zijn maar liefst 18 nieuwe overeenkomsten gesloten met donateurs. Wat 

heeft geresulteerd in een stijging van het aantal donateurs aan het einde van 2018 naar 

31. Het bestuur heeft deze stijging van donateurs weten te bereiken door in te zetten op 

de volgende doelstellingen: 

 
o Openheid en transparantie bieden 
o Aandacht en waardering  
o Inspraak geven  
o Relevant netwerk bieden (juiste mensen vragen om aan te sluiten) 
o Gezellig netwerk bieden met leuke bijeenkomsten (borrels) 

 

Een opsomming van de activiteiten in 2018: 
 

o Factsheet aan alle (nieuwe)IOF leden met relevante informatie over de IOF 
o Exclusieve IOF lunchbijeenkomsten op het voorjaars -en najaarscongres 2018 
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o Pulchri-borrel uitnodiging naar alle IOF donateurs 
o Kerstkaarten verstuurd aan alle IOF donateurs 
o Uitnodiging voor uitslagenavond gemeenteraad naar alle IOF donateurs 

 
De IOF donateurs hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 bijgedragen 
aan de ontwikkeling en implementatie van de posterportal. Via deze posterportal 
konden alle VVD lokale netwerken hun eigen campagneposters online maken. 
 
 

 

  
 


