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1

Inleiding

In het onderstaande beleidsplan legt het bestuur van de stichting het actuele beleid vast. Dit
beleidsplan is voor de eerste keer vastgesteld bij oprichting van de stichting en zal jaarlijks aangepast
worden indien nodig.

2

Strategie

2.1

Kernprincipes van de stichting

Statutaire doelstelling
De doelstelling van de stichting is omschreven in artikel 2 van de statuten:
1. De stichting heeft ten doel:
a. het financieel steunen van de stichting: Stichting Kinderen Kankervrij, gevestigd te Amsterdam,
welke stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34173893;
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 werven van (financiële) middelen;
b. het organiseren van activiteiten en evenementen in het kader van fondsenwerven;
c. het verstrekken van informatie en inlichtingen over de sub 1.a genoemde stichting;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Afwezigheid winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk en zal de opbrengsten van haar activiteiten, conform haar
doelstelling, ten goede laten komen aan de Stichting Kinderen Kankervrij.
Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 13 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve
van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke
doelstelling heeft.
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Beleid

3.1

Te verrichten werkzaamheden van de stichting

De stichting heeft ervoor gekozen om de deelname aan Run for Kika Marathon te gebruiken als het
primaire middel om fondsen te verwerven. Per maart 2018 hebben zich 2 hardlopers hieraan
verbonden en die staan ingeschreven voor de marathons van Chicago (oktober 2018) en Tokyo
(maart 2019). Personen en bedrijven worden opgeroepen om giften te doneren of deel te nemen aan
evenementen en acties waarvan de opbrengst ten goede komt aan de stichting.
De werkzaamheden van de stichting bestaan uit het bedenken en uitvoeren van acties en
evenementen.

3.2

Werving en beheer van gelden

De instelling werft gelden voor haar doelstelling via diverse acties en evenementen. Insteek daarbij is
steeds om de deelnemers te laten betalen voor het evenement en daarnaast sponsoren te
benaderen om daarmee de kosten van een evenement te beperken. Voor het lopende jaar staan de
volgende evenementen gepland:
 Kika Surprise Night op 1 juni: benefietavond incl. diner
 Running Dinner op 15 juni: hardloopevenement incl. diner
 Golfen #forakidssmile op 24 augustus: golfwedstrijd op Golf en Countryclub Hoenshuis
Voor kleinere acties en giften streeft de stichting ernaar om donateurs rechtstreeks te laten storten
op de sponsorrekening bij Run for Kika Marathon. Uitsluitend evenementen en acties waarvoor de
stichting mogelijk zelf kosten moet gaan maken worden gefactureerd via de stichting.
De beheerskosten van de stichting zelf worden zo laag mogelijk gehouden en beperken zich in
beginsel tot de kosten voor het betalingsverkeer en registratie.

3.3

Vermogen van de stichting

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling. In de aanloop naar een
evenement of gedurende de looptijd van een actie kan het vermogen tijdelijk oplopen door de te
ontvangen bijdrages van deelnemers. Na afronding van het evenement en betaling van de eventueel
daarvoor verschuldigde facturen zal de resterende opbrengst worden aangewend conform de
doelstelling van de stichting.

3.4

Bestedingsbeleid

De verkregen middelen worden door de stichting overgemaakt naar de sponsorrekening van Team
For a Kid’s Smile bij Run for Kika Marathon waarmee voldaan wordt aan de doelstelling van de
stichting.

3.5

Beschikken over het vermogen van de stichting

Op grond van de statuten en de daarin opgenomen bepaling omtrent besluitvorming en
vertegenwoordiging van de stichting heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende
zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het
vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

3.6

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepaling in artikel 4.5 van de statuten geen
beloning voor hun werkzaamheden. In redelijkheid gemaakte kosten voor de uitoefening van hun
functie komen in aanmerking voor vergoeding. Het streven van het bestuur om ook deze
laatstgenoemde kosten zoveel mogelijk te beperken.
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Contactgegevens

Naam
Registratie KvK
RSIN

: Stichting For a Kid’s Smile
: 71279288
: 858648787

Straat
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail
Website

: Schuttershof 2
: 6351 GZ Bocholtz
: 045-5680068
: info@forakidssmile.nl
: www.forakidssmile.nl

Bestuursleden
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

: Dhr. R.P.M. van der Linden, geboren 07-08-1971
: Dhr. RE.J. Wetzels, geboren 24-04-1971
: Dhr. I.R.T. Bulles, geboren 02-11-1970

Accountant

: Mevr. J.M.A.E. Vervuurt-den Harder
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