
 

           
Beleidsplan van Stichting Kite 4 Charity 

 
 

1. Werkzaamheden 
 
De door de stichting te verrichten werkzaamheden sluiten aan bij het doel van de stichting. Het 
doel van de stichting is in artikel 2.1 van de statuten van Stichting Kite 4 Charity als volgt 
geformuleerd: 
 

• het doen van bijdragen aan de Nederlandse Hartstichting,  gevestigd te Den Haag, en 
welke besteed worden ter bestrijding van hart- en vaatziekten; 

• het werven van fondsen voor de Nederlandse Hartstichting, conform het Protocol, als 
bedoeld in artikel ** van de statuten; 

• het verrichten van promotionele activiteiten voor en het bevorderen van de 
naamsbekendheid van de Nederlandse Hartstichting; 

• het werven van fondsen voor eigen acties ten bate van de Nederlandse Hartstichting, 
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

 
In verband met het bovengenoemde doel van de stichting worden de volgende werkzaamheden 
verricht: het organiseren van fondsenwervende surfevenementen en andere acties. 
Met de werkzaamheden van stichting wordt het algemeen belang gediend. 
 
Het bestuur van de stichting komt ten minste één maal per jaar bijeen om het beleidsplan voor het 
komende jaar te bespreken en om de jaarstukken, bestaande uit een balans en een staat van 
baten en lasten, alsmede een begroting, te doen opstellen [en vervolgens vast te stellen]. 
 

2. Wijze van werving van gelden 
 
De stichting genereert de door haar te besteden gelden als volgt: door het organiseren van 
fondsenwervend kitesurfevenement Hoek tot Helder. 
 

3. Het beheer van het vermogen  
 
Het dagelijkse beheer van het vermogen is opgedragen aan het bestuur van de stichting met adres 
Burgemeester Knappertlaan 43, 3116BB, Schiedam. Daarnaast verricht het bestuur typische 
bestuursdaden, zoals de werkzaamheden in verband met de dagelijkse gang van zaken, het 
opstellen en aanpassen van het beleidsplan en het opmaken van de jaarstukken van de stichting.  
 
De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor de door hen als zodanig verrichte 
werkzaamheden. Gemaakte onkosten worden vergoed. 
 
[De overige kosten zijn beperkt en hebben louter betrekking op uitgaven van bankadministratie- 
en overboekingskosten en inschrijving Kamer van Koophandel.] 
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Het bestuur zorgt er voor dat de beheerskosten van de stichting in redelijke verhouding staan tot 
de bestedingen ten behoeve van haar doelstelling. 
 

4. Besteding van de gelden van de stichting 
 
Zoals hierboven reeds naar voren kwam worden de inkomsten van stichting grotendeels 
rechtstreeks besteed aan de ideële doelstelling van de Hartstichting. 
[Voor zover de stichting haar vermogen niet direct aanwendt voor de voorgenomen activiteiten, zal 
de stichting dit vermogen beleggen in defensieve fondsen dan wel aanhouden op een rentegevende 
bankrekening.] 
 

5. Overig 
 
1. De stichting is onder nummer 66481988 ingeschreven in de Kamer van Koophandel.  
2. Het fiscaal nummer van de stichting is 856573346 
3. Contacten met de stichting verlopen via: Martijn van Dijk, 0621653289, 

info@hoektothelder.nl 
 
 
Schiedam, 18 juni 2020.                          
 
 
Het bestuur: 
 
Voorzitter P.W. Huvers 
Secretaris C.S. van Amstel 
Penningmeester M.A. van Dijk 
 


