ANBI BELEIDSPLAN

Oktober 2017

Inleiding
Voor u treft u het beleidsplan van de Stichting
Spijkerbroekengala.
De Stichting is opgericht in juni 2017.
In dit beleidsplan treft u onze opzet en doelstellingen aan.
Dit document is een ANBI beleidsplan en wordt op onze
website www.spijkerbroekengala.nl gepubliceerd.

Inhoudsopgave:
1. Organisatie
2. Visie & missie
3. Doelstellingen
4. Beloningsbeleid

Bijlage;
1. Inschrijving Kamer van Koophandel

1. Organisatie
De organisatie van het Spijkerbroekengala heeft een
bestuur bestaande uit de volgende personen:
Bestuur Spijkerbroekengala:
Esther Herber-Zey; Voorzitter van de Stichting
Marco Peek; Penningmeester
Martijn Veen: Secretaris
Reiny Westerveld; algemeen bestuurslid
Albert Zuurveld; algemeen bestuurslid
Jose van Daal; algemeen bestuurslid

Statuten:
Op 13 juni 2017 opgesteld door Mr. M.E. WestersKoopmans, kandidaat notaris te Utrecht.
Kamer van Koophandel:
Op 15 juni 2017 is de stichting ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer
68961782
RSIN of fiscaal nummer
Op 19 juni 2017 is de stichting geregistreerd bij de
Belastingdienst onder nummer 8576.66.265
Bank
Het financiële stuk van de Stichting is onder gebracht
bij de Rabobank.

2. Visie & Missie
Het Spijkerbroekengala is een gezamenlijk initiatief van
gedreven ondernemers, die zich ieder jaar belangeloos
inzetten voor goede doelen die in het teken staan van:
“Het verschil kunnen maken voor een kind”
Onze missie is om ieder jaar voor drie verschillende goede
doelen die ANBI gecertificeerd zijn en ook gelieerd zijn aan
kinderdoelen een gala te organiseren waarvan de
opbrengst geheel en volledig aan hen toekomt. Hiermede
kunnen we voor veel kinderen in Nederland “het verschil
maken”, hetzij door middel van geld wat ter beschikking
wordt gesteld aan onderzoek of geld wat gebruikt wordt
voor praktische zaken waarmee kinderen die dat nodig
hebben geholpen worden.
In januari van ieder jaar kiezen we de goede doelen uit
waarvoor we ons dat jaar in gaan zetten.
Ieder goed doel wat voldoet aan de 2 voorwaarden:
- Gelieerd aan kinderen
- Nederlandse Stichting
kan zich aanmelden bij de Stichting om in aanmerking te
komen voor giften vanuit het Spijkerbroekengala.
Er worden in januari verschillende gesprekken gevoerd
met afgevaardigden van de doelen die zich aangemeld
hebben en hierna wordt, na overleg met het bestuur, een
keuze gemaakt voor dat jaar.

3. Doelstellingen 2017
Het Spijkerbroekengala is gestart met het eerste gala in
oktober 2014 waarvan de opbrengst geheel geschonken is
aan Stichting Jarige Job.
De tweede editie was in oktober 2015 en de opbrengst
kwam volledig ten goede aan Stichting Terre.
De derde editie was in november 2016 en de opbrengst
kwam ten goede aan drie goede doelen namelijk:
• St. Energy for All,
• Go Baby Go
• St. Terre.
In dit oprichtingsjaar van de Stichting Spijkerbroekengala
zal ons doel tweeledig zijn;
• enerzijds het fundament neerzetten van de Stichting
om te zorgen voor een duurzame organisatie
• anderzijds het organiseren van het vierde
Spijkerbroekengala op 3 november 2017.
Fondsenwerving/activiteiten:
Door middel van een gala dat dit jaar voor de vierde keer
georganiseerd zal worden op 3 november a.s halen wij
fondsen op voor de verschillende goede doelen die we dit
jaar gekozen hebben nl:
-

Stichting
Stichting
Stichting
Stichting

Zeldzame Ziekten Fonds (www.zzf.nl)
Heartbeat (www.stichtingheartbeat.nl)
Terre (www.stichtingterre.nl)
Onky Donky (www.onkydonky.nl)

Op onze agenda voor volgend jaar staan verschillende
andere wijze van fondsenwerving/activiteiten die we willen
onderzoeken.
Denk hierbij aan een golftoernooi, een zeildag, een
picknick-event, een auto-rally maar ook een
Spijkerbroekengala “kindereditie”.
Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om vaste donateurs
te werven.
Naamsbekendheid:
Na drie jaar merken we dat we in de regio Utrecht maar
ook ver daarbuiten inmiddels een solide naam hebben
opgebouwd, mede ook door onze website
www.spijkerbroekengala.nl kennen vele mensen onze
naam en onze doelstellingen.

4. Beloningsbeleid
De Stichting heeft geen winstoogmerk.
Het
van
-

vermogen van de Stichting dient ter verwezenlijking
het doel van de Stichting en zal worden gevormd door:
Subsidies en donaties
Schenkingen, erfstellingen en legaten
Alle andere verkrijgingen en baten
Opbrengst jaarlijks Spijkerbroekengala

Het bestuur van de Stichting zal voor hun werkzaamheden
geen beloning ontvangen, behoudens een niet bovenmatig
vacatiegeld.

