Beleidsplan Stichting Team 240 Leef!
Strategie
Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling
Statutaire doelstelling:

•

De Stichting beoogt een algemeen nut te weten: het werven van fondsen en sponsoren ten behoeve van
Stichting RoPa run door middel van activiteiten passend bij het motto: “Leven toevoegen aan dagen,
waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.”

•

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestemming Liquidatiesaldo:
Een eventueel voorkomend batig liquidatiesaldo zal alleen bestemd mogen worden ten gunste van een erkend
algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de stichting of ten gunste van een
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogd en die een soortgelijke
doelstelling heeft als de stichting.

Missie
Zoveel mogelijk geld voor het daaraan verbonden goede doel in te zamelen tegen zo laag mogelijke kosten.
Alles in de ruimste zin van het woord.
Het samenstellen en onderhouden van een team dat deelneemt aan de jaarlijkse RoParun en andere
sportevenementen waarbij het oogmerk: Eerlijk en openheid naar elkaar toe hoog in het vaandel staat.

Beleid
Middels activiteiten en sponsorwerving, geld doneren aan Stichting RoParun en het verzamelen van materialen
en teambenodigdheden om deelname aan de RoParun en andere sportevenementen mogelijk te maken in de
ruimste zin van het woord.
Jaarlijks kunnen deze activiteiten verschillen.
Onder andere via Facebook , twitter, instagram en de website van de stichting worden de activiteiten gepromoot.
Te denken valt aan het verkopen van sleutelhangers ed., deelnemen aan braderieën, sponsoring door bedrijven
en particulieren, haringparty’s , bingo’s etc.
Het doel is om tegen een zo laag mogelijke kostprijs een zo hoog mogelijke opbrengst te genereren.
Team leden betalen een vast bedrag als donatie van € 50,- per RoParun jaar . Dit bedrag kan worden jaarlijks
worden bijgesteld.
Daarnaast heeft het team zich verplicht de minimale afname/verkoop van de loten te garanderen.
Het RoParun team bestaat uit 8 lopers,4 fietsers, 2 navigatoren, 1 teamcaptain, chauffeurs en ondersteunende
personen o.a voor de kampementen (catering) en bestaat uit maximaal 30 personen inclusief (Dagelijks)Bestuur.
Ter ondersteuning van het team bij activiteiten, promoties en organisatie kan de stichting steunen op een groep
betrokken mensen om het team heen.

Beschikken over het vermogen van de stichting
Beschrijving van de taakstelling en bestuursverhoudingen binnen het bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Bestuursleden zijn aftredend volgens rooster vast gelegd in het huishoudelijk reglement en kunnen maximaal 6
jaar achtereenvolgend zitting hebben in het bestuur.
Zij ontvangen geen andere vergoeding dan een vergoeding van gemaakte en goedgekeurde onkosten.
Beschrijving van de wijze waarop het vermogen van de instelling wordt beschikt
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van een jaar.
Jaarlijks wordt direct voorafgaand aan de RoParun de totale staat van opbrengsten en uitgaven opgemaakt
waardoor kan worden bepaald hoe hoog de storting kan zijn naar Stichting RoParun.
Minimaal zal het jaarlijkse inschrijfgeld en het loten geld , thans samen € 5.845,- euro, worden gestort.
Het streven is echter om minimaal de deelname aan de volgende RoParun veilig te stellen voor het team wat
inhoudt dat er jaarlijks minimaal (thans) € 7.500 ,- euro gestort moet worden.
Dit zal voor de eerste keer plaatsvinden in mei 2018
Omschrijving van de uitvoering van het beleid en toezicht daarop door het bestuur
Uit het team en de ondersteuners kunnen per activiteit, mensen worden toegevoegd als commissie leider.
Een commissie bestaat uit een mix van team leden, bestuur en ondersteuners.
Op deze wijze wordt gemonitord of de activiteiten passen binnen de strategie, missie en beleid.

Beheer
Vermogen van de instelling
Het vermogen van de instelling wordt gevormd door

•

batige saldi van de activiteiten van de stichting,

•

subsidies , donaties en sponsorbijdragen

•

Schenken, erfstellingen en legaten

•

Alle andere rechtmatige verkrijgen, ontvangsten en baten

Kostenstructuur van de instelling
Door zoveel mogelijk alle kosten gemoeid met het onderhouden en samenstellen van het team, maar ook de
kosten van de RoParun deelname te laten sponsoren, worden de uitgaven minimaal gehouden.
De verplichtte kosten die gemoeid zijn met de deelname worden door de teamleden gedragen voor 70%.
Dit bevat de inschrijfkosten bij de Stichting RoParun en de verplichte afname van de loten.

Bestuur
Het bestuur van de "Stichting Team 240 Leef! bestaat uit:
Voorzitter

: Mw. M.M. de Jonge

Secretaris

: Mw. M.M.W. Lodewijkx-van Meel

Penningmeester : De heer J.P.E. Wanrooij

