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1.

INLEIDING
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de stichting het actuele beleid vast.
Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 april 2021.
Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig.

2.

3.

DOELSTELLING/MISSIE
2.1

STATUTAIRE DOELSTELLING
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en
luidt als volgt:
De stichting heeft ten doel kinderen te helpen hun leven een positieve draai
te geven ten behoeve van hun algeheel welbevinden en een essentiële
bijdrage te leveren aan het gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en
welzijn van kinderen. Om dit te realiseren focust de stichting zich op vier
eigen geïnitieerde projecten.

2.2

AFWEZIGHEID EN WINSTOOGMERK
De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt uit de statutaire doelstelling,
uit de feitelijke werkzaamheden en uit het feit dat de stichting de met de
activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar
doelstelling.

2.3

BESTEMMING LIQUIDATIESALDO
Zoals uit artikel 13, lid 6 van de statuten blijkt, zal een eventueel batig
liquidatiessaldo van de ontbonden stichting worden besteed ten behoeve van
een door het bestuur aan te wijzen geregistreerd algemeen nut beogende
instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling
die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een
soortgelijke doelstelling heeft.

BELEID
3.1

PROJECTEN EN ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING
Aartsen Kids Foundation (hierna AKF) biedt een drietal ondersteunende
projecten om een sociaal isolement bij kinderen te voorkomen en het
emotioneel welzijn te bevorderen:
- Kinderfeestjes
- December cadeautjesmaand
- Schoolbenodigdheden

Daarnaast heeft AKF het lespakket ‘Stoere Traktaties’ ontwikkeld, om
kinderen spelenderwijs te laten ervaren hoe leuk, lekker en stoer groenten en
fruit zijn. De inzet is dat kinderen het eten van groenten en fruit gaan zien als
dagelijkse traktatie voor zichzelf!
3.2

VOORTGANG PROJECTEN
Nieuwe ontwikkelingen komen ter beoordeling in een bestuursvergadering en
worden goedgekeurd bij een meerderheid van stemmen.

3.3

WERVING EN BEHEER VAN GELDEN
De stichting werft gelden ten behoeve van haar doelstellingen door middel
van individuele schenkingen, baten als tegenprestatie voor de levering van
producten en/of diensten en sponsorwerving gedurende activiteiten waarbij
de stichting rechtstreeks of via Aartsen betrokken is, zoals de Singelloop in
Breda.
Het beheer van de verkregen gelden vindt plaats op een bankrekening.
Doordat de inkomstenwerving geen jaarlijks vast patroon heeft worden
overtollige liquide middelen geparkeerd op een dagelijks opzegbare
depositorekening. Met het vermogen worden geen beleggingen gedaan. De
instelling streeft ernaar de beheerskosten zo laag mogelijk te houden.

3.4

BESCHIKKING OVER HET VERMOGEN VAN DE STICHTING
De stichting besteedt de verkregen gelden conform de doelstelling aan de
goedgekeurde projecten. Op grond van artikel 5 van de statuten van de
stichting (bepaling omtrent de besluitvorming door het bestuur) en haar
feitelijke werkzaamheden heeft geen enkel (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. ORGANISATIE/BEHEER/FINANCIËN
4.1

BESTUUR
Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 personen t.w.
- Hellen Aartsen
(voorzitter)
- Annick Bezemer
(secretaris en penningmeester)
- Nadi Faas
(bestuurslid)
Alle besluiten dienen met een meerderheid van stemmen te worden
genomen. Het bestuur komt minimaal 4 keer per jaar samen.

4.2

BELONINGSBELEID
De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 4, lid 7
van de statuten geen beloning voor hun werkzaamheden.

4.3

ADMINISTRATIE
De administratie van de stichting wordt gevoerd door Marcel Hendriks.
(Financieel directeur van Aartsen Breda B.V.)

4.4.

JAARREKENING
De stichting voldoet aan haar verplichting tot openbaarmaking van de
jaarrekening d.m.v. de publicatie van de goedgekeurde jaarrekening op haar
website. De jaarrekening van de stichting wordt opgesteld door Van Oers
Audit te Breda.

