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Voorwoord 
In dit beleidsplan van Stichting Staphorst helpt Staphorst  is de doelstelling, 

verantwoording en werkwijze van de stichting omschreven. 

De stichting is op 28 maart 2014 opgericht en statutair gevestigd te Staphorst en in het 

Handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer  

60350849. 

Het beleidsplan dient om informatie te geven over de missie, visie en doelstelling van de 

stichting. Ook geeft zij informatie over de werkwijze, het beheer en besteding van het 

vermogen en ook over het bestuur en haar leden. 

Bij het schrijven van dit beleidsplan is er rekening gehouden met de eisen van de ANBI.  

Samengevat geeft dit beleidsplan inzicht in: 

 algemene gegevens en bestuur 

 missie, visie en doelstelling van de stichting 

 werkwijze van de stichting 

 werving van financiële middelen 

 beheer van het vermogen 

 besteding van het vermogen 

 het functioneren van het bestuur 

 informatie over het bestuur 

 

 

Het bestuur van de Stichting Staphorst helpt Staphorst 
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Algemene gegevens 
 

Statutaire naam Stichting Staphorst helpt Staphorst 

organisatietype Stichting 

datum oprichting 28 maart 2014 

KvK-nummer  60350849 

bankrekeningnummer NL78 RABO 0158 6076 19 

fiscaal nummer (RSIN) 853870469 

SBI-code 94996 – Overige ideële organisaties 

bezoekadres Rechterensweg 30, 7951 KW  Staphorst 

postadres Postbus 51, 7950 AB Staphorst 

website www.staphorsthelptstaphorst.nl 

e-mail contact@staphorsthelptstaphorst.nl  

 

Bestuur 
 

naam Kuijers, Jan 
geboortedatum en plaats 09-08-1968, Staphorst 
titel voorzitter 
bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd  
 (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
 

naam Ritsma, Evert 
geboortedatum en plaats 16-05-1969, Dantumadiel 
titel penningmeester/secretaris 
bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd  
 (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
 

naam Slager, Roelof 
geboortedatum en plaats 20-05-1975, Staphorst 
titel lid 
bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd  
 (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

  

http://www.staphorsthelptstaphorst.nl/
mailto:contact@staphorsthelptstaphorst.nl
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Missie, visie en ambitie 
 

Onze missie 
Stichting Staphorst helpt Staphorst is er om onze medemens(en), die door ongeluk, 

ziekte of rampspoed in (financiële) nood is gekomen, te helpen. Staphorst kenmerkt zich 

als een gemeenschap die naar elkaar om wil zien en met elkaar meeleeft in goede en 

slechte tijden. De stichting wil een organisatievorm zijn die de gemeenschap 

vertegenwoordigt en zo een helpende hand bieden aan de medemens in nood binnen die 

gemeenschap. 

Onze visie 
Als stichting zetten wij ons in om de medemens(en) uit onze gemeenschap steun te 

geven als zij getroffen zijn door tegenslag in de vorm van ongeluk, ziekte of rampspoed. 

Dit doen wij door het opzetten van een doneeractie via onze website of via andere 

berichtgevingen op sociale media of andere persberichten. 

Onze ambitie 
De stichting wil vanuit haar missie en visie in financiële zin mensen, gezinnen, families 

helpen als het op eigen kracht (even) niet lukt. Het is de wens om op deze wijze de 

omstandigheden te verzachten waarin personen, gezinnen of families terecht zijn 

gekomen. 
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Doelstelling 
In artikel 3 van de statuten is het doel van de stichting kort en bondig omschreven” 

1) ‘De Stichting heeft ten doel: 

a) het verlenen dan wel coördineren van (financiële) steun aan inwoners van de 

gemeente Staphorst ingeval van (gevolg)schade aan hun persoon en/of goederen, 

waarvoor geen of onvoldoende recht op vergoeding jegens anderen bestaat; en 

b) voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe 

behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

De stichting heeft duidelijk niet het doel om winst te maken. 

Maatschappelijke betrokkenheid 
Ons initiatief is gebaseerd op onze opdracht om om te zien naar elkaar, naastenliefde te 

tonen en ons verantwoordelijk te weten voor de gemeenschap. Binnen de gemeenschap 

van Staphorst leeft nog een sterk gevoel van ‘burenplicht’, in andere delen van het land 

ook wel ‘noaberschap’ genoemd. Vreugde en verdriet, zorg en lijden, voor- en 

tegenspoed wordt van elkaar gezien en daarin proberen we met elkaar mee te leven. 

Meeleven kan een ander helpen en hier kan op verschillende manieren invulling aan 

worden gegeven. Stichting Staphorst helpt Staphorst wil meeleven in de vorm van 

financiële steun als daar aanleiding toe is en door de betreffende persoon of personen op 

prijs gesteld wordt. 

Doel van het initatief 
Medemensen in nood (financiële) steun geven als ze deze steun niet op een andere wijze 

verkrijgen of kunnen vragen. 

Bereiken van het doel 
Het verwezenlijken van de doelstelling proberen we te bereiken door een doneeractie op 

te zetten. 

Doelgroep 
Alle inwoners van de gemeente Staphorst behoren tot de potentiële doelgroep van de 

stichting. Zodra er zich iets voordoet waarop de doelstelling van de stichting van 

toepassing kan zijn, zal het stichtingsbestuur (op verzoek van de omgeving) in actie 

komen en middelen inzetten om de doelstelling te realiseren. 
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Werkwijze van de stichting 
Het stichtingsbestuur komt (op verzoek van de omgeving) in actie als er nood, die valt 

binnen de doelstelling van de stichting,  ontstaat binnen de doelgroep. 

Door middel van sociale media, internet, persartikelen of advertenties en ook op de eigen 

website wordt publiciteit gegeven aan de actie om financiële middelen te verwerven. 

Daarbij wordt het bankrekeningnummer van de stichting gepubliceerd om giften te 

kunnen  ontvangen.  

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door subsidies en andere bijdragen, 

schenkingen, erfstellingen en legaten en door alle andere verkrijgingen en baten. 
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Beheer en besteding van het vermogen 
Stichting Staphorst helpt Staphorst is verplicht een administratie te voeren.  

De stichting heeft geen winstoogmerk. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding 

voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de directe kosten die zij in 

hun functie hebben gemaakt. 

In de administratie is een overzicht opgenomen van de ontvangen gelden. Deze worden, 

met uitzondering van eventueel te maken kosten die rechtstreeks te maken hebben met 

de inzamelactie, volledig aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling 

van de stichting. Deze uitgaven zijn ook zichtbaar in de administratie. Er wordt geen geld 

gereserveerd voor besteding aan een toekomstige, volgende actie. 

Het bestuur verplicht zich om een jaarrekening op te maken over het geëindigde 

boekjaar. Hieruit blijkt de vermogenstoestand van de stichting. 

Alle bestuursleden ondertekenen de jaarrekening en daarna wordt deze aangeboden aan 

de Raad van Toezicht. Deze Raad keurt de jaarrekening goed en ondertekent de stukken. 

Daarmee verleent de Raad van Toezicht decharge aan de bestuurders voor hun bestuur. 
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ANBI-status 
De Stichting Staphorst helpt Staphorst vraagt een ANBI-status aan. Dit houdt in dat de 

stichting, na goedkeuring door de Belastingdienst, geregistreerd staat als een Algemeen 

Nut Beogende Instelling. 

Informatie hierover kunt u lezen via onderstaande link op de website van de 

Belastingdienst: 

Algemeen nut beogende instellingen (belastingdienst.nl) 

 

 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/
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