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1. Inleiding 
 
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de stichting het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is 
wederom vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 december 2017. Het beleidsplan zal jaarlijks 
aangepast worden indien nodig. 
 

2. Strategie 
 
2.1 Kernprincipes van de stichting 
 

2.1.1 Statutaire doelstelling 
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt. De 
stichting stelt zich ten doel de integratie van de gehandicapte mens in de samenleving te bevorderen 
door middel van het organiseren van sportinstuiven ten behoeve van gehandicapten en overige 
activiteiten die aan de verwezenlijking van de doelstelling kunnen bijdragen.  

Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen. 

2.1.2. Afwezigheid winstoogmerk 

De stichting heeft geen winstoogmerk.  

2.1.3 Bestemming liquidatiesaldo 

Zoals blijkt uit artikel 10 lid 7 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed 
ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling.  

 

3. Beleid 
3.1 Te verrichten werkzaamheden van de stichting 

De stichting verricht de volgende werkzaamheden : 
Door het activeren van sport- en spelbeoefening voor en door gehandicapten, het ter plaatse of 
daarbuiten organiseren van sportinstuiven, sport- en spelwedstrijden en overige manifestaties, het 
leggen en onderhouden van kontakten met de overheid en door alle andere wettige activiteiten en 
middelen die naar het oordeel van haar bestuur  bevorderlijk kunnen zijn draagt de stichting bij aan 
de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 3 van de statuten. 
 
3.2 Werving en beheer van gelden 
De stichting werft geen gelden. 
Haar inkomsten worden verkregen uit subsidie, schenkingen en legaten. 
 
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 stichting. 
 
3.4 Bestedingsbeleid 
De stichting besteedt de verkregen inkomsten  conform haar doelstelling aan het organiseren en in 
stand houden van sportinstuiven en sport- en spelwedstrijden. 
 
3.5 Beschikken over het vermogen van de stichting 
Op grond van artikel 5 lid 4 van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid 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. 



4. Overige 

4.1 Beloningsbeleid 
De leden van het bestuur ontvangen géén bezoldiging voor hun werkzaamheden, conform artikel 5 
lid 5 van de statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie 
worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst. 

 
4.2 Beschrijving administratieve organisatie 
De administratie van de stichting wordt gevoerd door de penningmeester.  
 
4.3 Publicatieplicht 
 
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website: www.stichtingjespa.nl  

Fiscaal nummer, KvK-nummer en bankrekeningnummer van de stichting: 
RSIN: 804515724 
KvK-nummer: 41166252 
Bankrekeningnummer: NL75 RABO 0120282585 
 

4.4 Contactgegevens: 

Het secretariaat van de stichting heeft als postadres:  
Willem C. Brouwerlaan 5, 2351 CL Leiderdorp 
 

Het bestuur van de stichting bestaat op 1 januari 2017 uit: 

• Ger Sweys, voorzitter  
• Peter de Water, secretaris  
• Steven van der Laan, penningmeester 
• Conny Keijzer, lid / rolstoeldansen  
• Joop Pardoel, instuif 
• Elly Bogerd, lid 
 
 

 

Leiderdorp, 14 december 2017 


