Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Pinkster-event Zoetermeer. Het plan omvat een overzicht van
de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is
opgesteld i.k.v. de ANBI en wordt jaarlijks geactualiseerd.
De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Het inschrijvingsnummer is: 853599051.De stichting is aangemerkt als ANBI.
Informatie over de Stichting wordt gepubliceerd op de website: (http://www.Pinksterevent.nl/)
Het bestuur van de Stichting bestaat uit 3 leden, te weten;
H.W. van Dorp, voorzitter
W. Vermeulen, penningmeester
J. van den Akker, secretaris
Een ieder van de bestuursleden heeft gelijke stemrechten.
Doelstelling
Het organiseren van een cultureel Event rondom het Pinksterweekend voor de inwoners van
Zoetermeer en andere gemeenten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de
oprichter of tot hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
De stichting beoogt het algemeen nut
De stichting heeft geen winstoogmerk
Beleid
De stichting verwezenlijkt haar doelstelling overeenkomstig een meerjarig beleidsplan gericht
op de volgende actiepunten:
1. Het organiseren van eerdergenoemd Pinksterevent.
2. de PR vindt plaats vanuit het bestuur van de stichting.
De werkzaamheden van de bestuurders worden op vrijwillige basis verricht.
Werkzaamheden van de instelling
De stichting organiseert het Event. Ze regelt vrijwilligers, contracteert musici, artiesten en
acteurs. Draagt zorg voorvergunning, faciliteiten, toneel, licht en geluid. De stichting
mobiliseert vrijwilligers die meehelpen met de organisatie en de uitvoering van het Event en
onderhoudt contacten met betrokken kerken en culturele en educatieve instellingen. De
werkgroepen vallen onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
Fondsenwerving
De stichting verwerft haar middelen door:

subsidies, giften en donaties en crowdfunding

doelgerichte jaarlijkse fondsenwervingsacties.
Beheer Vermogen van de Stichting
De stichting heeft haar gelden in kas bij de Rabo Bank Regio Den Haag. De stichting houdt
geen groter vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het organiseren van de voorziene
werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. De kosten voor het werven van geld en
beheerskosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen. De bestuurders en
vrijwilligers die deel uitmaken van de organisatie van het Event, genieten geen beloning of
vergoeding bij het uitoefenen van activiteiten namens de stichting. Eventuele vergoeding voor
gemaakte onkosten is wel mogelijk.
Zoetermeer, 15 april 2015
Namens het bestuur van de stichting
De voorzitter H.W.van Dorp

