Beleidsplan Stichting Tafelronde 12 Zaanstreek
Doelstelling en werkzaamheden
Waarom deze stichting?
Tafelronde 12 Zaanstreek is onderdeel van de Nederlandsche Tafelronde, een vereniging voor
mannen tussen de 18 en 40 jaar. De leden hebben allen binding met de Zaanstreek. De tafel is niet
specifiek een serviceclub, maar zet zich, o.a. met ‘serviceprojecten’, in voor de samenleving. In de
loop van het inmiddels 71-jarig bestaan is Tafelronde 12 Zaanstreek reeds van informele vereniging
een formele vereniging geworden. In 2019 is er besloten om naast de vereniging ook een stichting op
te richten om ook de serviceprojecten nog professioneler aan te pakken, geldstromen nog strikter te
scheiden en (naar de buitenwereld) nog transparanter te zijn. Transparanter in waar wij voor staan,
in de activiteiten die wij voor goede doelen ontplooien, maar ook in hoe wij met donaties omgaan.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a. het organiseren van feestavonden, bijeenkomsten, alsmede allerlei goede-doel activiteiten (zulks
in de breedste zin des woords) ter ondersteuning van verschillende goede doelen in de
Zaanstreek, door de Nederlandsche Tafelronde aangewezen doelen en andere regionale ,
landelijke en internationale goede doelen.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Activiteiten
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. subsidies van overheden en middels sponsoring;
b. het ontplooien, stimuleren en coördineren van activiteiten die aan het doel - bevorderlijk kunnen
zijn;
c. verkoop van (toegangs)kaarten tot de diverse evenementen;
d. alle andere wettige middelen

Werving van inkomsten
De stichting kan alle bovengenoemde activiteiten aanwenden om inkomsten te werven. De stichting
heeft geen winstoogmerk.

Beheer en besteding van het vermogen van de stichting
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste
drie bestuurders. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures
moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één
persoon worden vervuld. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. Ingeval van één of
meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
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Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen GEEN beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beheer vermogen
De stichting heeft na oprichting een startkapitaal ontvangen vanuit vereniging Tafelronde 12
Zaanstreek. Dit startkapitaal heeft tot doel om de hierboven beschreven activiteiten te kunnen
organiseren om geld voor goede doelen op te kunnen halen en eventuele tegenvallers op te kunnen
vangen zonder dat de continuïteit van de stichting in gevaar komt. Het geld zal daarom altijd bij een
betrouwbare bank worden ondergebracht en door de penningmeester worden beheerd. De
penningmeester zal minimaal twee keer per jaar een financieel overzicht aan de rest van het bestuur
voorleggen. Daarnaast zal binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening worden
opgemaakt die zal worden gecontroleerd door de kascontrolecommissie van vereniging Tafelronde
12 Zaanstreek.
Jaarlijks zal door het bestuur worden beoordeeld of het startkapitaal nog voldoende is om het doel te
blijven verwezenlijken of dat het noodzakelijk is om te corrigeren voor de inflatie.

Besteding vermogen
Zoals hierboven beschreven zal het startkapitaal intact worden gehouden. Alle inkomsten die met de
georganiseerde activiteiten worden opgehaald, zullen in principe in het jaar van werving gedoneerd
worden aan het goede doel waarvoor deze zijn opgehaald. Het bestuur kan vanwege zwaarwegende
redenen echter beslissen om het geld niet (direct) uit te keren. Hiervan kan sprake zijn als
bijvoorbeeld blijkt dat het goede doel in opspraak is geraakt of van plan is het geld niet te gaan
gebruiken voor het doel waarvoor het geld is opgehaald. Het bestuur zal een dergelijke beslissing
altijd onderbouwd nemen en rapporteren in het jaarverslag.

Publiceren jaarverslag en jaarrekening
Na afloop van het jaar wordt er een jaarverslag gemaakt van alle activiteiten. In dit jaarverslag zal
ook de jaarrekening worden opgenomen. Zodra het verslag en de jaarrekening definitief zijn
vastgesteld zullen zij worden gepubliceerd op de website van de stichting (www.rt12.nl/stichting).

Gegevens van de stichting
•
•
•
•
•
•
•
•

Statutaire naam
Statutaire zetel
Datum oprichting
Website
E-mailadres
KvK-nummer
RSIN*
Bankrekening

Stichting Tafelronde 12 Zaanstreek
Zaanstad
27-11-2019
www.rt12.nl/stichting
voorzitter@rt12.nl of secretaris@rt12.nl
76521346
860656391
NL32 RABO 0349 5504 25

* Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer
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