Beleidsplan en Doelstelling.
Stichting Fundraising Kiwanis Club Mauritshof Moerdijk

Vooraf
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Fundraising Kiwanis Club Mauritshof
Moerdijk (hierna:SFKCMM). Het plan omvat een overzicht van onze strategie,
doelstellingen en de belangrijkste fundraising acties over de periode 2017-2019 en
geeft inzicht in de werving en beheer van het vermogen. Het plan wordt elke twee
jaar geactualiseerd en gepubliceerd op de website van de vereniging Kiwanis
Mauritshof Moerdijk.
1. Inleiding
Stichting Fundraising Kiwanis Club Mauritshof Moerdijk (hierna:SFKCMM) is op
initiatief van de leden van de vereniging Kiwanisclub Mauritshof Moerdijk op 30
september 2010 opgericht.
Doel van de Stichting is om binnen het algemene motto van de wereldwijde
organisatie Kiwanis nl. “Serving the Children of the World “ aanverwante goede
doelen na te streven met behulp van zelfstandige sponsoren, donaties, giften en
gelden van projecten die worden georganiseerd door de vereniging Kiwanis Club
Mauritshof Moerdijk .
Hiervoor heeft het bestuur van SFKCMM een beleidsplan met doelstellingen
opgesteld
2. Doelstellingen
De Stichting heeft zich het navolgende doel gesteld om in zowel regionale Goede
Doelen als internationale Goede Doelen die in eerste instantie gericht zijn op hulp
van kinderen te ondersteunen en daarbij een “gezonde balans “ te hanteren. Wij
hebben de intentie om te helpen aan een samenleving waarbij elk kind de vrijheid
en de mogelijkheid heeft om kind te zijn en zich verder te ontwikkelen.
3. Beleidsplan 2017-2019
De Stichting wil met behulp van sponsering, donaties , giften, subsidies en
fondsenwerving zoveel geld verzamelen om een aantal Goede Doelen financieel te
ondersteunen.
In de periode 2017-2019 zijn/zullen de volgende Goede Doelen (worden)
gerealiseerd:
Afgerond
Lopend
Stop Tetanus project
2016
Stichting Krachtig Buiten; 50 dingenboekje voor je 12e
2016
Stichting Raakt U
x
Kinderboerderij Zevenbergen
x

Met betrekking tot de voorgestelde Goede Doelen worden na goedkeuring door de
Stichting SFKCMM in het Goede Doelen beleid opgenomen.
De Stichting SFCKMM besteedt de ontvangen netto-baten aan projecten/ Goede
doelen.
4. Financiën
De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de voornoemde Goede
Doelen.
De bestuurders van de Stichting verrichten hun werkzaamheden voor de Stichting
onbezoldigd.
Aan het einde van het verslagjaar (dat loopt van 1 oktober tot 30 september) wordt
door de penningmeester een financieel verslag opgesteld.
Daaruit blijkt de balans per einde van het verslagjaar en de staat van baten en
lasten over het betreffende verslagjaar. Het bestuur beoordeelt en controleert de
stukken en stelt vervolgens het jaarverslag vast.
Na goedkeuring wordt het financieel verslag gepubliceerd op de website van de
vereniging Kiwanis Club Mauritshof Moerdijk.
Als blijkt dat de Stichting haar doelen heeft bereikt dan kan de Stichting worden
opgeheven. Zij is dan op grond van de statuten verplicht het eventueel batig
liquidatiesaldo te bestemmen voor een soortgelijke doelstelling van een ANBI
instelling.
5. Overzicht gegevens Stichting SFKCMM
De Stichting is ingeschreven te Breda onder KvK nummer 50990306.
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:
André de Regt
(voorzitter)
Peter Buzink
(penningmeester)
Pascal Scholten
(secretaris)
Het fiscaal nummer van de Stichting is 8230.34.574. De ANBI beschikking is
afgegeven op 8 augustus 2011.
Alle informatie wordt gepubliceerd op de website van de vereniging Kiwanis Club
Mauritshof Moerdijk.
Correspondentie met de Stichting verloopt via de secretaris.

