Beleidsplan Stichting Gelden vûr Helden
Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
het inzamelen van gelden voor de financiering van sport, cultuur en
maatschappelijke projecten in de gemeente Goirle, om zo de sport, cultuur en
maatschappelijke projecten in Goirle te promoten en onder de aandacht van een zo
breed mogelijk publiek te brengen.
Stichtingsbestuur
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:
De heer J.P de Roo, Voorzitter
Mevrouw A.E. van Amersfort - Belterman, Secretaris
De heer B. de Volder, Penningmeester
De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Tevens worden geen onkosten vergoed. De stichting heeft verder ook geen personeel
in dienst. Wel zijn verschillende vrijwilligers actief binnen commissies:
▪ Bouw commissie
▪ Communicatie commissie
▪ Techniek commissie
▪ Programmering commissie
▪ Scholen commissie
▪ Doelen en sponsor commissie
Financiën
De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de
doelstelling van de Stichting. De stichting beheert bankrekeningnummer: NL14 RABO
0134 9494 04. De penningmeester van de stichting beheert deze bankrekening.
Een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar wordt opgesteld na
afsluiting van het boekjaar. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en
keurt de stukken goed door middel van een ondertekening en dechargeert de
penningmeester. Na de goedkeuring wordt de staat van baten en lasten gepubliceerd
op de website.
De manier waarop de Stichting geld werft
De stichting wil dit geld binnen krijgen door:
▪ Sponsoring
▪ Donaties
▪ Giften
▪ Bijdrage van activiteiten
▪ Fondsenwerving

De werving van geld gebeurt door het, in samenwerking met lokale ondernemers
organiseren van een dorpsfeest in de gemeente Goirle. Er wordt een programma
gemaakt waar in vier dagen verschillende artiesten om niet optreden. Tevens
worden door verschillende groepen (scholen, sportverenigingen, etc.) acties
ondernomen om geld in te zamelen. Dit zijn pure donaties waar geen tegenprestatie
tegenover staat. De opgehaalde gelden worden aan vier vooraf bekend gemaakt
doelen uitgereikt en aan een mysteriedoel, hetgeen tevens uit meerdere doelen kan
bestaan.
Het beheer en de besteding van het vermogen
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
▪ Donaties en giften;
▪ Sponsoring;
▪ Alle andere verkrijgingen en baten.
De kosten voor het evenement van Gelden vûr Helden worden gedragen door de
supersponsoren. Dit is een kleine groep sponsoren welke prominente vermelding
krijgen. Dit om geschillen met reclame uitingen met kleine en latere sponsors te
voorkomen.
Opsomming van de mogelijkheden:
A. Supersponsor, financiële dragers van het evenement en staan vast voor aanvang
van het evenement.
B. De commissie van GvH, zal een uiting krijgen bovenop de Vrienden van GvH als
dank voor de inzet.
C. Vrienden van GvH, sponsoren die een bijdrage willen leveren maar geen
supersponsor willen zijn.
D. Donateurs, sponsoren die een bijdrage willen leveren maar geen supersponsor of
Vrienden van GvH willen zijn.
De opzet voor de uitbetaling aan de doelen is dat de stichting de te betalen
facturen van de doelen ontvangt en deze voldoet. Er wordt geen geld naar de
doelen rechtstreeks overgeboekt, zodat gecontroleerd kan worden waar de gelden
naar toe gaan cq aan besteed worden. De stichting heeft geen winstoogmerk en is
afhankelijk van bijdragen van anderen. De opgehaalde gelden worden aan vier
vooraf bekend gemaakt doelen uitgereikt en aan een mysteriedoel, hetgeen tevens
uit meerdere doelen kan bestaan.
De stichting is verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie moet
blijken welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van
de instelling, hetgeen in het geval van de stichting vrijwel nihil is. Ook de aard en
omvang van alle andere kosten dient op te maken te zijn vanuit de administratie.
Werkzaamheden
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
▪ het, in samenwerking met lokale ondernemers, jaarlijks organiseren van een
dorpsfeest in de gemeente Goirle;
▪ het opzetten van projecten, acties en het organiseren van activiteiten om het
hiervoor omschreven doel te bereiken;

▪

het onder de aandacht brengen van de inwoners van de gemeente Goirle middels
eigen- en lokale mediakanalen van de te ondersteunen projecten, zowel op
financieel als materieel niveau.

Het bestuur en afgevaardigden van de verschillende commissie vergaderen ongeveer
tien keer per jaar. De verschillende commissie vergaderen daarnaast nog los van
elkaar om de eigen taken te realiseren.
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