Beleidsplan 2017-2020
"Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat
bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een
belangrijke sociale functie heeft. Wij vinden het belangrijk dat
sporters met of zonder een beperking hun grenzen kunnen
verleggen en het beste uit zichzelf kunnen halen".
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1. Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Samen Sportief.
Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling.
In onderstaand beleidsplan, vastgesteld per 10 november 2016, legt het bestuur van
Stichting Samen Sportief het actuele beleid vast.
Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig.

2. Kernprincipes van de stichting
2.1 Statutaire doelstelling
De stichting stelt zich ten doel het organiseren en begeleiden van (sport-) projecten,
evenementen, toernooien en overige activiteiten voor kinderen, volwassenen, mensen met
een beperking of chronische ziekte (volwassenen en kinderen), ouderen, minder bedeelden
en voor organisaties van goede doelen. De Stichting zet sport en beweging in als middel om
verschillende doelen te bereiken.
2.2 Afwezigheid winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.3. van de statuten en uit de
feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit
blijkt uit het feit dat de instelling de met activiteiten behaalde opbrengsten ten doel laten
komen aan haar doelstelling.
2.3 Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 12.2 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo 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:
a. Sportproject coördinatie
(Dit bestaat uit het opstarten van en bestaande projecten, verbeteren en continueren)
b. Geschikte locaties te huren en in te richten
c. Deskundige leiding beschikbaar te stellen of in te huren
d. Op de locatie zorgen voor een veilige en gezellige omgeving
e. Samenwerkingen aangaan met relevante partners
f. Het organiseren van zakelijke evenementen met sportief karakter om het evenement
financieel mogelijk te maken door bedrijven en/of instellingen met elkaar in contact te
brengen
g. Werving fondsen, sponsoring en donaties bij organisaties die een directe link hebben met
de doelgroepen en beleid van de stichting
h. De stichting voldoet aan haar publicatieplicht d.m.v. publicatie op haar website
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3.2 Een overzicht van de projecten
Onze missie is dat we ons hardmaken voor doelgroepen die binnen het reguliere
sportaanbod niet terecht kunnen.
Dit doen we door het organiseren en begeleiden van (sport-) projecten, evenementen,
toernooien en overige activiteiten voor jong en
oud met of zonder een beperking. De Stichting zet
sport en beweging in als middel om verschillende
doelen te bereiken.
Wij motiveren en inspireren zoveel mogelijk
mensen om te sporten en bewegen op school, in
de vrije tijd of ergens anders.
Dit kunnen we niet alleen!! Als spin in het web
verbinden, activeren en coachen wij organisaties in
Nederland van start tot finish. Samen zorgen we
voor een uitdagend sport- en beweegaanbod.
Ons motto: “We doen het goed of we doen het niet!”
Doelgroepen en projecten:
Sportief Opgroeien
- Sportief Peuteren
- Sportief Kleuteren
- Sportief Kind
- Sportief@School
- Sportief Puberen

Sportief 45+
- Fit en Tennis 65+
- Matinee 55+
- Clubfit 45+

Sportief en speciaal
- PrOlympics
- G-voetbal Cup
- Mytylschool Sportdagen
- Sport Experience chronisch zieken
- Sportief@School Speciaal
- Sport Experience chronisch zieken

3.3 Werving van gelden
Het werven van fondsen voor Stichting Samen Sportief gebeurt op een effectieve en directe
manier o.a. tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. Hierbij worden ook
nadrukkelijk fondsen geworven bij organisaties die een link hebben met de doelgroepen van
de stichting. Daarnaast wordt in het kader van het provinciale sportbeleid dat naast
aandacht voor mindervalide personen ook senioren 55+ als speerpunt heeft nadrukkelijk
subsidie aangevraagd bij overheidsinstanties.
Donaties door serviceclubs, jubileumgiften en van bedrijven etc. zullen verkregen
worden via het relatienetwerk van de bestuurders van de stichting. Daarnaast
kunnen schenkingen en legaten tot de mogelijkheden behoren.
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3.4 Bestedingsbeleid.
De primaire besteding van de verworven gelden zal worden ingezet ten behoeve van de
jaarlijkse projecten.
Aan de deelnemers wordt soms een bijdrage gevraagd voor de deelname aan een (sport)
activiteit. Indien de gelden van de sponsoren toereikend zijn om de kosten te dekken
worden de bijdragen van de deelnemers volledig ingezet voor ontwikkeling van nieuwe
projecten.
Het beheer van de verkregen inkomsten vind als volgt plaats:
Van de ontvangsten en uitgaven wordt t.b.v. de bestuursvergaderingen een overzicht
geproduceerd die ter goedkeuring wordt voorgelegd.
Het streven is om van de ontvangen sponsorgelden (na aftrek van de kosten) maximaal 10%
in het eigen vermogen te parkeren. (het eventueel meerdere ontvangen wordt ook ten
behoeve van goede doelen besteed).

4. Financiën
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.
Er kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware
het eigen vermogen. De bestuursleden van de stichting ontvangen conform de bepaling in
artikel 3.5 geen beloning voor hun werkzaamheden.
(zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten). De stichting heeft geen personeel in dienst.
De penningmeester maakt binnen zes maanden na afloop van ieder boekjaar de
balans en de staat van baten en lasten van het afgelopen boekjaar op (jaarstukken) en biedt
deze jaarstukken ter vaststelling aan het bestuur aan.

5. ANBI
Stichting Samen Sportief heeft de ANBI verklaring nodig van de belastingdienst, waardoor
giften aftrekbaar zijn. Een stichting met de ANBI status hoeft geen successierechten of
schenkingsrechten te betalen. Uitkeringen die een stichting met de ANBI status doet zijn in
het algemeen belang vrijgesteld voor recht van schenking. Indien een donateur een gift doet
aan een stichting met ANBI status kan deze binnen de daarvoor geldende regels van de
inkomsten en vennootschapsbelasting afgetrokken worden. Het beleid van het bestuur is er
op gericht om blijvend over de ANBI status te kunnen beschikken
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6. Rechtsvorm, organisatie en contactgegevens
Stichting Samen Sportief is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer: 17175806
Vestigingsadres: Heerseweg 49, 5504 KP Veldhoven
Postadres: Garonnelaan 37, 5627 VW Eindhoven
Het bestuur van Stichting Samen Sportief ligt in handen de bestuurders:
Voorzitter: Nieck van Bakel
Secretaris: Eva Lindeman
Penningmeester: Sander van Asten
Bestuurslid: Stefan Aarts
Informatie over Stichting Samen Sportief is tevens terug te vinden op de
website www.stichtingsamensportief.nl
Contacten met de Stichting verlopen via de Secretaris:
Eva Lindeman via info@stichtingsamensportief.nl
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