BELEIDSPLAN STICHTING GOLF VOOR PLEZIER
Als Stichting Golf Voor Plezier hebben wij een beleidsplan opgesteld. De reden ligt in het feit dat wij
graag deelnemers, sponsoren en geïnteresseerden inzicht geven in de manier waarop wij ons werk
uitvoeren om onze doelstelling te bereiken.
Doelstelling
De Stichting heeft als doel het organiseren van golfevenementen ten behoeve van algemeen nuttige
doelen in de regio Stedendriehoek in de Provincie Gelderland. Tot dit doel behoort niet het doen van
uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
Wat doet de stichting?
De stichting organiseert jaarlijks golfevenementen met als doel geld in te zamelen voor een regionaal
goed doel. Het regionale goede doel dient te beschikken over een concreet streven om de bewoners
in de regio Stedendriehoek een 'steuntje in de rug' te geven. Dit kan geschieden door het faciliteren
van diensten, goederen en/of kapitaal om te voorzien in een ondersteuningsbehoefte.
Hoe doet de stichting dit?
De stichting organiseert een jaarlijks golfevenement waarbij deelnemers en sponsoren betrokken
worden om een Plezierige dag te beleven. Het doel van deze dag is om geld in te zamelen voor een
ander regionaal goed doel welke met deze gelden haar concrete doel kan uitvoeren. De golfdag
wordt mogelijk gemaakt door alle deelnemers en sponsoren wie d.m.v. een financiële bijdrage
deelnemen, dan wel door het faciliteren van goederen/diensten (bijvoorbeeld voor de veiling) hun
bijdrage leveren in het geld inzamelen voor een regionaal goed doel.
Is er financieel beheer?
De stichting beschikt over een penningmeester welke de administratie op een dusdanige wijze dient
te voeren dat op ieder moment de vermogenstoestand van de stichting en daarbij behorende
rechten en plichten kunnen worden gekend. Naast de penningmeester is tevens het gehele bestuur
verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hen opgedragen taak. Jaarlijks zal door middel van een
jaarrekening, welke ook op de website wordt gepubliceerd, de financiële positie inzichtelijk worden
gemaakt.
Wat doet de stichting met haar vermogen?
Het vermogen van de stichting zal jaarlijks na ieder golfevenement ter beschikking worden gesteld
aan het gekozen regionale goede doel. Daarnaast zal de stichting, welke geen winstoogmerk kent,
zorg dragen voor een voldoende saldo op haar rekening om aan de rechten en verplichtingen van de
stichting te voldoen. Met een voldoende saldo wordt bedoeld het niet meer vermogen aanhouden
dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de stichting. Daarom moet het eigen vermogen beperkt
blijven.
Mocht u na het lezen van ons beleidsplan vragen, dan wel opmerkingen hebben neemt u dan gerust
contact met ons op via info@golfvoorplezier.nl.

