
Beleidsplan 2016 - 2019
Stichting Mapcode Foundation is opgericht in april 2013. De Stichting heeft het 
doel een sociale rol te vervullen in de internationale gemeenschap en bij te 
dragen aan het algemeen nut, in het bijzonder daaronder begrepen welzijn en 
ontwikkelingssamenwerking, door het zonder winst onderhouden, beschikbaar 
stellen, verspreiden, en door het gebruik te stimuleren, van het Mapcode 
systeem en de bijbehorende algoritmes, data, software, applicaties, 
gereedschappen, services, websites en webdiensten als een standaard voor een 
wereldwijd codeersysteem waarmee iedere lokatie op het aardoppervlak kan 
worden gerepresenteerd met een korte, eenvoudig te herkennen en te 
onthouden code. 
Door Mapcode kosteloos aan te bieden als een standaard en gestructureerd 
adresseersysteem maakt de Stichting (als organisatie zonder winstoogmerk) 
locaties voor alle inwoners, woningen en bedrijven addresseerbaar in steden 
zonder straatnamen of formele adressystemen overal ter wereld, ook vooral in 
opkomende economieën zoals Azië, Afrika, China, Rusland, Zuid Amerika en het 
Midden Oosten. 
Omdat persoonlijk en economisch verkeer tussen mensen cruciaal is, gelooft de 
Stichting dat de mensheid voordeel heeft bij Mapcode.
1. Medewerkers en organisatie

De Stichting Mapcode Foundation werkt uitsluitend met onbezoldigde 
bestuursleden en vrijwilligers. 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

  Voorzitter:
Pieter Geelen (co-founder of TomTom)

  Secretaris:
Hugo van der Linde (CEO at AND Automotive Navigation Data)

  Leden:
Rijn Buve (Software Architect)  (1) (2)

Sean Fernback member (president of Nokia HERE) (2)

(1) Dhr Buve is sinds 13 mei 2016 Managing Director van de Stichting Mapcode Foundation en als 
zodanig automatisch lid van het bestuur.
(2) Dhr Fernback en Dhr Buve zijn op het moment van dit schrijven (mei 2016) nog niet 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als bestuurslid.



2. Activiteiten
De doelstelling van de Stichting omvat het ondernemen van alle soorten 
activiteiten dat met het bovenstaande van doen heeft of kan bevorderen, in de 
ruimste zin des woords. 
Hoofdactiviteit van de Stichting is het beschikbaar houden van 
www.mapcode.com, de website waarop alle relevante informatie over het 
Mapcode systeem te vinden is, en waar gratis en vrij van voorwaarden Mapcode 
broncodes en Mapcode toepassingen kunnen worden gedownload.

Daarnaast zullen de medewerkers (zie paragraaf 1) zich naar eigen inzicht 
inzetten om ook op andere wijze het bestaan van het Mapcode systeem onder 
de aandacht van derden te brengen, en dan met name van (1) bedrijven en 
instanties in de landkaartenbranche, GIS branche en navigatiebranche en (2) 
regeringsorganisaties zoals die in Afrika en India, postorganisaties en andere 
instanties die zich bezighouden met het addresseren van de bevolking, het 
coderen van land, kadasters, gebouwen en andere locaties, en het transport van 
post, personen of goederen. 

Tenslotte is het een doelstelling van de Stichting om het Mapcode systeem als 
standaard te laten erkennen en registreren bij de ISO (International Organisation 
for Standardisation).

Mede om het Mapcode systeem als breed ondersteunde standaard te profileren, 
stelt de Stichting zich ten doel zoveel en zo breed mogelijk kopstukken uit de 
electronische landkaartenbranche (TomTom / TeleAtlas, NavTech / Nokia Here, 
Garmin, Google, AND, DeCarta, Sanborn) uit te nodigen om plaats te nemen in 
de Board of Directors danwel in de nog op te richten Advisory Board.

Het is (vanzelfsprekend) de bedoeling zo min mogelijk wijzigingen aan te 
brengen in de Mapcode data of de Mapcode algorithmes. Indien dit ter borging 
van de standaard toch noodzakelijk is (wat momenteel alleen voorzien is ingeval 
de landgrenzen in de wereld significant zouden veranderen – zoals enkele jaren 
terug bij de afsplitsing van Zuid Sudan), dan heeft alleen de Stichting het recht 
om de nodige wijzigingen aan te brengen. De Stichting is van zins zulke 
wijzigingen dan zo spoedig mogelijk door te voeren.

http://www.mapcode.com


3. Financiën

3.1. Uitgaven

De Bestuurders ontvangen geen beloning voor de door hen als zodanig verrichte 
werkzaamheden.
De Stichting voorziet dat de uitgaven zich bijna geheel zullen beperken tot kosten 
gerelateerd aan

- het hosten van de Mapcode website
- reis- en congresbezoek van mederwerkers die een presentatie houden 

over het Mapcode systeem
- lidmaatschap van de ISO (International Organisation for Standardisation)

3.2. Inkomsten

De Stichting is niet van plan actief fondsen te werven. Bij oprichting heeft de 
stichting (naast immateriele active en IP) een bedrag van €29,000 ontvangen, 
waarmee de voorziene activiteiten de periode 2016-2019 gemakkelijk gedekt 
kunnen worden.

Namens de Stichting Mapcode Foundation

Pieter Geelen

Bestuurder

Amsterdam, mei 2016


