Beleidsplan Stichting Eindhoven Rally

Strategie
- Het inzamelen van financiële middelen die geschonken worden aan jaarlijks te bepalen goede
doelen met ingang van 14-06-2019. De goede doelen zijn instellingen ten behoeve van
onderzoeken, patiëntenverenigingen en innovatie op het gebied van gezondheid.
- De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle overgebleven baten (na aftrek van kosten) worden
ter beschikking van goede doelen bestemd.
- Indien er besloten wordt tot ontbinding van de stichting, zal het liquidatiesaldo worden
aangewend ten behoeve van een ANBI met een gelijksoortige doelstelling.

Missie
- Het organiseren van een jaarlijkse rally die start en/of eindigt in de regio Eindhoven alsmede
het organiseren van meerdere sportieve evenementen. Het verrichten van alle verdere
handelingen, die met vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleid
- Eerste project dat georganiseerd gaat worden is “de Eindhovensche Pinkster Rally” welke
gehouden zal worden op 30 en 31 mei 2020. Alle werkzaamheden zijn er op gericht om een
tweedaagse rally te houden waarbij de focus ligt op het zoveel mogelijk ophalen van gelden
t.b.v. goede doelen.

Werven van gelden
- De werving van gelden zal bestaan uit het uitnodigen van equipes die voor deelname een
bepaald bedrag betalen, het werven van sponsoren, het houden van een veiling en het
organiseren van een loterij.

Beschikken vermogen stichting
- Het bestuur beschikt over het vermogen van de stichting. Een vijftal bestuursleden bepalen
het beleid en ontvangen hiervoor geen beloning.
- De stichting heeft geen winstoogmerk en alle overgebleven baten (na aftrek van kosten en
reserveringen) worden ter beschikking van goede doelen bestemd.

Vermogen van de instelling
- Het bestuur bepaalt aan welke instellingen gelden worden uitgekeerd. Besluiten kunnen alleen
genomen worden tijdens bestuursvergaderingen waarbij een meerderheid van de in functie
zijnde bestuurders aanwezig zijn.
- Het bestuur heeft de verwachting dat jaarlijks tussen de 30% en 35% van de totale inkomsten
wordt uitgekeerd aan instellingen die het algemene nut dienen.
- Bij het uitkeren van de gelden dient het bestuur van de stichting oog te hebben voor een
gezonde financiële positie van de stichting.
- De hoogte van de inkomsten hangt onder andere af van het aantal deelnemers aan de rally en
de opbrengsten uit de loterij.
- De stichting zal de geworven gelden uitsluitend uitkeren aan instellingen die beschikken over
de ANBI-status.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Voorzitter: Dré Timmermans
Penningmeester: Paul den Ronden
Secretaris: Paul van den Donk
Bestuurslid: Patrick Theunisse
Bestuurslid: Dirk-Jan Donatz
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