
          

STICHTING VRIENDEN VAN VRIJWILLIGERSVERVOER VOOR MINDER-MOBIELEN 

 

BELEIDSPLAN 2018-2021 

 

1. Inleiding 

Onderstaand wordt het beleid beschreven zoals dat vanuit onze statutaire doelstelling 

voor de komende jaren is en zal worden ontwikkeld. Achtereenvolgens komen aan de or-

de de naam, het bestuur, de doelstelling, de werkzaamheden, de fondsenwerving, het 

beheer van het vermogen en de beleidsvoornemens.  

 

2. Naam en inschrijving 

De naam van de stichting luidt: Stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer voor minder-

mobielen. Hierna verder aan te duiden als de stichting.  

De stichting is gevestigd te Hoogeveen. Haar werkgebied omvat het hele werkgebied van 

de gemeenten Hoogeveen en De Wolden.  

De stichting is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder 

nummer 71581200. De stichting is op 2 mei 2018 opgericht. 

 

3. Organisatie 

Vrienden van Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen is een onafhankelijke stichting 

met een eigen bestuur en een eigen vermogen.  

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie personen. Tenminste één be-

stuurder van de stichting is tevens bestuurder van de Stichting Vrijwilligersvervoer voor 

minder-mobielen.  

De bestuursleden ontvangen geen beloning. Ze hebben wel recht op een vergoeding van 

de onkosten die ze in verband met hun bestuurslidmaatschap maken. 

 

4. Doelstelling 

De stichting heeft ten doel, zonder winstoogmerk,   

a) het werven en verwerven van financiën, middelen en materialen, ten behoeve van de 

Stichting Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen, respectievelijk de activiteiten 

van de stichting; 

b) het beheren van de in sub a genoemde financiën, middelen en materialen; 

c) het met geld en goed ondersteunen van de Stichting Vrijwilligersvervoer voor min-

der-mobielen. 

d) bevorderen van de in het Beleidsplan van de Stichting Vrijwilligersvervoer voor min-

der-mobielen genoemde missie en voorts al hetgeen dat hiermee rechtstreeks of zij-

delings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van 

het woord. 

 

5. Werkzaamheden 

De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door het ontplooien van activiteiten 

voor en ten behoeve van de Stichting Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen, waar-

van de financiering niet uit het reguliere budget kan plaatsvinden.  

Het bestuur vergadert periodiek overeenkomstig een door het bestuur op te stellen ver-

gaderschema. De secretaris maakt elk jaar een jaarverslag, dat vóór 1 juli van het daar-

opvolgende jaar vastgesteld en gepubliceerd wordt. 

 

6. Fondsenwerving 

Voor het verwerven van gelden voor de uitbreiding en verbetering van onze vervoersac-

tiviteiten zal een donatieprogramma worden opgezet. Wij richten ons daarbij op klanten 



van de Stichting Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen, hun familieleden en op bur-

gers en het lokale bedrijfsleven, die onze activiteiten sympathiek vinden en ons geldelijk 

willen steunen met een jaarlijkse donatie.  

Naast de donaties zullen ook eenmalige donaties van stimulerings- en liefdadigheidsfond-

sen en uit ‘crowdfunding’ verworven gelden, evenals schenkingen en legaten beheerd 

gaan worden. 

De ontvangen gelden zullen primair worden besteed aan min of meer duurzame investe-

ringen zoals de aanschaf (en exploitatie) van vervoermiddelen in brede zin en aan bijzon-

dere ontwikkelingen. 

 

De stichting streeft er naar het aantal donateurs te vergroten. 

 

7. Beheer vermogen 

De ontvangen gelden worden gestort op de rekening van de stichting bij de Rabobank 

Het Drentse land te Hoogeveen.  

De secretaris en penningmeester stellen jaarlijks een jaarverslag op met daarin naast de 

verrichte activiteiten en ontwikkelingen ook de financiële gang van zaken. 

Dit verslag wordt vóór 1 juli van het daaropvolgende jaar door het bestuur vastgesteld 

en gepubliceerd op de website van de Stichting Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen 

(www.vrijwilligersvervoer.nl). 

Uit het vermogen worden financiële bijdragen aan projecten, activiteiten, middelen e.d. 

verleend aan de Stichting Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen. Grotere uitgaven 

zullen pas gedaan worden als daar voldoende middelen voor beschikbaar zijn, rekening 

houdend met een nog nader te bepalen minimum aan te houden vermogen. 

 

8. Beleidsvoornemens 

• Aanvragen van de ANBI-status 

• Opstellen van een donatieprogramma 

• Opstellen van een publiciteitsplan en vervaardigen promotiemateriaal 

• Officiële presentatie van de stichting  

• Werven van donateurs 

• Verstrekken van fiscale en juridische informatie en begeleiden bij het verkrijgen van 

legaten en erfenissen. 

 

 

 

Zuidwolde, december 2018. 


