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 Alle deelnemende fondsen beschikken over een CBF-erkenning 

CBF staat voor Centraal Bureau Fondswerving en is een onafhankelijk toezichthouder. Meer informatie hierover kunt u vinden 

via: www.cbf.nl 

 

http://www.cbf.nl/
https://www.goededoelenweekoirschotspoordonk.nl/


Beleidsplan 2019 Stichting Goede Doelen Week Oirschot Spoordonk  
 

2 
 

 

Inhoud 

1.  Inleiding 

2.  Doelstelling 

3.  Achtergrond Stichting Goede Doelen Week Oirschot Spoordonk 

4.  Doelgroep 

5.  Stichtingsbestuur 

6.  Financiën 

7.  De manier waarop de stichting geld werft 

8.  Het beheer en besteding van het geld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat :  Stichting Goede Doelen Week Oirschot Spoordonk 

  Garstakker 8 

  5688 PJ  Oirschot 

E-mail : info@goededoelenweekoirschotspoordonk.nl 
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1. Inleiding 

Stichting Goede Doelen Oirschot Spoordonk is de uitdaging aangegaan om jaarlijks een collecteweek te 

verwezenlijken. De taken en activiteiten waarvoor de stichting staat zijn het zoeken naar sponsoren, donateurs 

en het elk jaar organiseren en coördineren van een collecteweek. Hiervoor zijn ambitie, inzet, daadkracht, 

onverzettelijkheid, visie, focus en doelgerichtheid onontbeerlijk. 

2. Doelstelling 

De doelstelling van de stichting is het financieel ondersteunen van diverse fondsen. Dit doet de stichting door 

het inzamelen van geld dat gebruikt wordt voor het verwezenlijken van de doelstellingen van de deelnemende 

fondsen, zoals: 

 wetenschappelijk onderzoek voor uiteenlopende ziekten 

 maatschappelijke ondersteuning van bevolkingsgroepen  

 behoud van cultuur, kunst en natuur in Nederland. 

Het is van belang dat de stichting de inwoners van Oirschot en Spoordonk bewust laat zijn van het nut van 

geldinzameling om daarmee de diverse activiteiten en functies van de fondsen mede mogelijk te maken. 

De stichting zal de inwoners van Oirschot en Spoordonk slechts éénmaal per jaar benaderen deze fondsen 

financieel te steunen in plaats van 19 collectes aan de deur. Hierbij is het noodzakelijk de bekendheid van de 

deelnemende fondsen van de deelnemende fondsen bij de inwoners te bevorderen en de doelstellingen en 

activiteiten van de deelnemende fondsen aan de collectanten en inwoners helder en duidelijk uit te leggen. 

Door deze samenwerking van fondsen binnen de stichting kunnen de kosten voor het organiseren van de 

collecteweek zo beperkt mogelijk worden gehouden. Bedrijven in Oirschot en Spoordonk worden benaderd 

voor sponsoring zodat de kosten daarmee nog verder worden gedrukt. De stichting heeft geen winstoogmerk 

dus zullen alle opbrengsten ten goede komen aan de fondsen.  

3. Achtergrond stichting GDW Oirschot Spoordonk 

De stichting is opgericht om afzonderlijke collectes te vervangen door één gezamenlijke jaarlijkse collecte voor 

alle fondsen tegelijk. 

4. Doelgroep 

De inwoners van Oirschot en Spoordonk vormen de doelgroep van de stichting Goede Doelen Week Oirschot 

Spoordonk. 

5. Stichtingsbestuur 

Voorzitter : Sjef Rooijackers 

Secretaris : André Smits 

Penningmeester : Bianca Smetsers 

Lid : Linda Spanjers – van Heeswijk 
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6. Financiën 

Het geld voor realisatie van de collecteweek en sponsoring wordt o.a. besteed aan: 

 Sponsorfolders; 

 Raamposters en ander Pr-materiaal; 

 Informatiebulletins voor collectanten, wijkhoofden, taakgroepleden en deelnemersraad; 

 Drukwerk (o.a. enveloppen en donatieformulieren); 

 Banners en vlaggen; 

 Dankbetuigingen aan sponsoren; 

 Het onderhouden van de website. 

Dit alles gebeurt op vrijwillige basis. 

Globale indicatie kosten van eenmalige en jaarlijks terugkerende kostenposten: 

Drukwerk € 2.070 

Collectemateriaal € 750 

Website (eenmalige + jaarlijkse kosten) € 800 

Bankkosten € 200 

Administratieve en kleine onkosten € 150 

Onvoorzien € 130 

Banners en vlaggen (eenmalige en jaarlijkse kosten) € 1.700 

Totaal (1e jaar - 2019) € 5.800 

Totaal (jaarlijks terugkerende kosten - 2020 e.v.) € 2.860 

 

De stichting heeft géén winstoogmerk. 

 

7. De wijze waarop de stichting geld werft. 

De stichting wil geld ontvangen uit sponsoring, donaties en collecte(week). De werving gebeurt op een zo 

effectief mogelijke, directe manier. Door middel van contacten met bedrijven en tijdens de collecteweek. We 

onderhouden gedurende het jaar contacten met bedrijven en alle bij de stichting betrokken vrijwilligers door 

middel van informatiebulletins, website, sociale media. 

Onderstaand noemen wij welke soorten bijdragen er zijn: 

 Sponsoring: tweerichtingsverkeer. Een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij 

de ene partij (de sponsor) een persoon of bedrijf financieel en/of materiaal ondersteunt en waarbij de andere 

partij (GWD Oirschot Spoordonk) een nauw omschreven tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het 

realiseren van diens doelstellingen. Het gaat om een zakelijke overeenkomst (sponsorcontract), prestige en 

evenwaardige tegenprestatie; 

 Donatie: eenrichtingsverkeer. Een partij geeft geld  zonder tegenprestatie hiervoor te verlangen. Het geven 

aan een goed doel geeft een goed en voldaan gevoel; 

 Collecte: financiële bijdrage van alle burgers, op vrijwillige basis, jaarlijks in een vaste collecteweek. 
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8. Het beheer en besteding van het geld. 

Stichting GDW Oirschot Spoordonk is verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie moet blijken 

welke bedragen er aan onkostenvergoeding zijn betaald en welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van 

geld en het beheer van de stichting. Dit dient ook voor alle andere kosten te zijn bijgehouden.  

Tevens wordt vastgelegd wat de aard van de inkomsten en het vermogen van de instelling is. 

De stichting wil nogmaals benadrukken dat bestuurders, taakgroepleden en collectanten van de Stichting GDW 

Oirschot Spoordonk zich geheel vrijwillig inzetten en dat zij géén beloning ontvangen. Bij onkostenvergoeding 

gaat het uitsluitend en alleen om de werkelijk gemaakte kosten t.b.v. Stichting GDW Oirschot Spoordonk. 

De ontvangen gelden worden jaarlijks uitgekeerd aan de fondsen, eventueel na aftrek van de noodzakelijke 

kosten. De stichting beheert de bankrekening: NL 79 RABO 0340 877 197. 

Aan de eind van het boekjaar (gelijk aan het kalenderjaar) worden door de penningmeester de boeken afgesloten. 

Daaruit wordt door de penningmeester de jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten en uitkeringen 

over het betreffende boekjaar opgesteld. Het bestuur laat een onafhankelijke kascommissie de stukken 

controleren. Na de goedkeuring wordt een overzicht gepubliceerd op de website. 

 

 


