Een jaar lang feest…
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1. Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hoogkarspel 700. De Stichting is opgericht en
notarieel geregistreerd op 18 december 2015 en gevestigd te Hoogkarspel. Aanleiding
voor het ontstaan en oprichting van de Stichting is dat in het jaar 2019 het dorp
Hoogkarspel 700 jaar bestaat.

2. Missie/visie
In 2019 bestaat Hoogkarspel 700 jaar. De missie van de stichting Hoogkarspel 700 is om
dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan, en daarin het verenigingsleven binnen
Hoogkarspel te betrekken.

3. Doelstelling
Het coördineren van de verschillende activiteiten die worden georganiseerd rondom het
700 jarig bestaan van Hoogkarspel en om de samenhang van de verschillende
activiteiten te bewaken

4. Strategie
Het hele jaar door worden er activiteiten georganiseerd voor alle denkbare doelgroepen.
Daarvoor hebben we de medewerking nodig van de verenigingen en inwoners van ons
mooie dorp, zodat we er met elkaar een onvergetelijk jaar van kunnen maken.
De volgende activiteiten staan op de planning (onder voorbehoud)
 Reünie
 Exposities
 Sporttoernooien
 Winterfair
 Opvoering Jesus Christ Superstar

Statutaire doelstelling
De stichting heeft tot doel: het organiseren van festiviteiten rondom het zevenhonderd
(700) jarig bestaan van Hoogkarspel in 2019 en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord.
De stichting dient het algemeen belang.

Afwezigheid van winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk.
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5. Werving van gelden
De stichting wil dit geld binnen krijgen door: sponsering, donaties, giften, filantropie,
subsidies, bijdrage van activiteiten, fondsenwerving. De werving van geld gebeurt op een
kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel
privé als zakelijk.
De bestaande contacten met donateurs en organisaties actief, samenwerkingspartners,
onderhouden en daarnaast het werven van nieuwe contacten/relaties en donateurs. Dit
kan bijvoorbeeld middels brieven, telefonisch, het inzetten van multimedia en social
media. Het voeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen. Dit kan door
persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties.

6. Het beheer en de besteding van het vermogen
Stichting Hoogkarspel 700 is als ANBI stichting verplicht een administratie voeren. Uit
deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan
onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van
geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard
en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.
Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van Stichting Hoogkarspel 700 zich
vrijwillig inzetten, zij ontvangen geen beloning. Bij onkostenvergoeding zal dit hooguit
gaan om eventuele gemaakte reiskosten. Er worden geen vacatiegelden betaald.
De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de
doelstelling van de Stichting. Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari van
een jaar tot met 31 december van het jaar daaraan volgend) wordt door de
penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld
bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van
baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld.
Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een
ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een
overzicht hiervan gepubliceerd op de website.
Stichting Hoogkarspel 700 wordt 31 december 2020 opgeheven. Zij is dan verplicht
conform de statuten en vanuit regelgeving aan te geven aan welk doel, dat een
algemeen belang dient, het batig saldo zal worden bestemt.
Het batig saldo zal worden bestemt ten behoeve van stichtingen en/of verenigingen en/of
andere instanties die voor inwoners van Hoogkarspel zonder winstoogmerk welzijns- of
sportactiviteiten organiseren.
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7. Financiën
Om de doelen van stichting Hoogkarspel 700 te realiseren is geld nodig. Hierbij wordt
uitgegaan van jaarlijkse kosten, basis kosten, om de stichting draaiende te kunnen
houden.
Onderstaand een globaal overzicht van de jaarlijkse (basis) kosten van de Stichting:
Website
Kantoorartikelen (A4 papier, postzegels, printer inkt, etc…)
Inschrijving Kvk eenmalig
Bankkosten
Overig

Globale indicatie jaarlijkse kosten op jaarbasis
€ 50,€ 20,€ 50,€ 120,€ 150,-

De Stichting wordt door de bestuursleden in hun vrije tijd gerund op vrijwillige basis. Dit
houdt in dat het lastig is in te schatten wanneer zaken gerealiseerd kunnen worden. De
stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten.

8. Organisatie
Stichting Hoogkarspel 700
Postadres: Pijlstaart 46, 1616 GM Hoogkarspel
RSIN: 8558.43.093
KvK: 64786498
Email: info@hoogkarspel700,nl
Website: www.hoogkarspel700.nl

Bestuur
Het stichtingsbestuur van de "Stichting Hoogkarspel 700" bestaat uit de volgende
personen:
Erik Gerrits
Voorzitter
Meindert Homan
Secretaris
Sjaak Buis
Penningmeester
Hans de Greeuw
Bestuurslid
Joris Commandeur Bestuurslid
Hans Schipper
Bestuurslid
Cheryl Oud
Bestuurslid
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