Naam van de Stichting
De officiële naam van de stichting is: Stichting De 12 uur van De
Ronde Venen en heeft haar zetel in de gemeente De Ronde Venen,
met als adres Postbus 7, 3640 AA Mijdrecht.
De stichting treedt naar buiten onder de naam: De 12 uur van DRV.
Het bezoekadres van de Stichting is: Hoofdweg 85 B, 3641 PR Mijdrecht.
De stichting staat bij de belastingdienst ingeschreven onder RSIN 857595234
Doelstelling van de stichting
Het doel van de stichting is: het organiseren van en sponsorwandeltocht om geld in
te zamelen voor Inloophuis ’t Anker te voor mensen met kanker en hun naasten en
nader aan te wijzen organisaties die rechtstreeks of zijdelings betrokkenzijn bij de
opvang van mensen met kanker en hun naasten en/of onderzoek doen naar het
voorkomen of genezen van mensen met kanker.
Het bestuur wordt gevormd:
Simone Borgstede, voorzitter
Sandor Harmens, penningmeester
Hetty van Amstel, secretaris.
Alle bestuursleden hebben een integriteitsverklaring afgelegd.
Bestuurders van de stichting ontvangen behoudens een vergoeding door hun
gemaakte kosten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Onder het bestuur zullen een aantal commissies werkzaam zijn ten behoeve van:
-

Financiën

-

Publiciteit

-

Sponsorwerving

-

Activiteiten rondom het evenement

-

Opzet en begeleiding wandelevenement

-

Veiligheid

Bestemming gelden
Financiële baten uit het wandelevenement zullen ter beschikking worden gesteld aan
Inloophuis ’t Anker om de door het Inloophuis gestelde doelen zoals het verkrijgen
van een eigen accommodatie en uitbreiding van haar activiteiten mogelijk te maken
en een nader aan te wijzen organisatie passend binnen de doelstelling van de
stichting.

Beleidsplan 2017-2020
De stichting “De 12 uur van DRV” heeft als doelstelling het
organiseren van een sponsorwandeltocht om geld in te zamelen voor
Inloophuis ’t Anker te Mijdecht en nader aan te wijzen organisaties die
rechtstreeks of zijdeling betrokken zijn bij opvang van mensen met
kanker en hun naasten en/of onderzoek doen naar het voorkomen of genezen van
mensen met kanker.
De stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken door het organiseren van
een12 uur durende wandeltocht, daarmee sponsors, donateurs en deelnemers te
werven die door middel van een geldelijke bijdrage het evenement ondersteunen of
daaraan door middel van een geldelijke bijdrage deelnemen aan het
wandelevenement gedurende de dag van het evenement.
Gelijktijdig zal door middel van dit evenement de naamsbekendheid van Inloophuis ’t
Anker zo veel als mogelijk worden gepromoot.
Door het bestuur van de stichting zal na afloop van het evenement zo snel als
mogelijk, doch uiterlijk binnen 60 dagen, een financiële verantwoording worden
opgemaakt en zal tenminste 90% van de netto opbrengst worden toegewezen aan
de Stichting Vrienden van Inloophuis ’t Anker en nader aan te wijzen doelen welke al
dan niet vooraf een verzoek om een bijdrage hebben ingediend.
Voor de eerste keer zal een nader door het bestuur vast te stellen bedrag van het uit
te keren bedrag worden overgemaakt op de bankrekening van de Stichting
Inloophuis ’t Anker te Mijdrecht en aan het Emma Kinderziekenhuis van het
Academisch Medische Centrum te Amsterdam.
Het Bestuur van de stichting “De 12 uur van DRV” tracht tevens medewerking te
verkrijgen van de gemeente De Ronde Venen, de sportverengingen in De Ronde
Venen, bedrijven en vrijwilligers die de nodige hand en spandiensten zullen leveren
met betrekking tot het opzetten en organiseren van het evenement wat naast het
wandelen, zal bestaan uit het doen houden van andere activiteiten zoals zang, dans,
lichttocht, horeca-activiteiten.
Tevens zal de nodige aandacht aan de veiligheid op en rond dit evenement worden
besteed. Te denken valt aan EHBO, gekwalificeerde horeca-medewerkers.
Bestuurders en vrijwilligers zullen behoudens vergoeding van gemaakte kosten geen
vergoeding voor hun diensten ontvangen.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Op 26 augustus 2017 zal voor de eerste maal dit wandelevenement plaatsvinden op
en rondom het sportpark s.v. Argon aan de Hoofdweg te Mijdrecht.
Financiële verantwoording
Hier zal het financiële verslag worden opgenomen

