Dit beleidsplan geeft inzicht in de
strategie, beleid, beheer en het bestuur
van Stichting Koude Kilometers.
Tevens is het onderdeel van een verzoek
aan de belastingdienst voor de status van
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Koude Kilometers. De Stichting is opgericht en notarieel
geregistreerd op 26 januari 2016 en gevestigd te Breda.
Op 26 januari 2013 is op initiatief van Stichting Focus On Education de eerste editie van het
evenement Koude Kilometers gehouden. Om dit evenement verder te ontwikkelen is besloten om de
activiteiten onder te brengen in een onafhankelijke stichting. Aldus geschiedde op 26 januari 2016.
Aanleiding voor oprichting van de Stichting is dat Tomas Toonders (voorzitter van Stichting Koude
Kilometers) door Marijke den Ridder (voorzitter van Stichting Focus On Education) in 2012 werd
gevraagd om een charitatieve actie te ontwikkelen welke publiek informeert en donaties genereert.
Resultaat is evenement Koude Kilometers welke persoonlijke en organisatie ontwikkeling stimuleert:
•
•
•

Uit de comfort zone: kom uit de veilige bekende modus als uitdaging en leer van die ervaring;
Sportief: leveren van sportieve prestaties en stimuleren van fysieke en mentale gezondheid;
Charitatief: stimuleren van sociale verantwoordelijkheid middels steunen van minderbedeelden.

Stichting Koude Kilometers maakt beleid in 5 fasen. De uitkomsten vind u terug in dit beleidsplan.
1. Bezinnen en analyseren; wat zijn de sterktes, zwaktes, kansen en gevaren?
2. Beoordelen; welke conclusies kun trekken uit de bezinning en analyse?
3. Kiezen; deze vragen worden beantwoord met de organisatie doelstellingen als uitgangspunt:
 Wat kiezen we als organisatie?
 Met welke strategieën gaan we aan de slag?
 Wat pakken we eerst aan?
 Waarom doen we dat?
4. Uitvoeren; welke bestuurlijke activiteiten worden uitgevoerd om de doelstellingen te realiseren?
5. Evalueren; wat ging goed en wat kan worden verbeterd? Terug naar bezinnen en analyseren.
Een beleidsplan is ook van belang voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren weten dat de
stichting is gecontroleerd door de belastingdienst en ze giften kunnen markeren als aftrekpost. Met
een ANBI status wordt de stichting gevrijwaard door de belastingdienst van het betalen van belasting
over giften en schenkingen.
Namens het bestuur van Stichting Koude Kilometers,
Tomas Toonders, Voorzitter

Jeroen den Ridder, Secretaris & Penningmeester
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Inleiding
Stichting Koude Kilometers is er voor minderbedeelden en kansarmen én voor organisaties en
individuen welke de maatschappelijke verantwoordelijk willen nemen middels nieuwe uitdagingen.
Het is een succesvol concept gebleken, een unieke ervaring voor de deelnemers, indrukwekkend
voor toeschouwers, leuk voor donateurs en profijtelijk voor sponsoren.
In de voorgaande edities van het Koude Kilometer evenement waren dit de kerncijfers:
Januari 2013: 1e editie, 1 deelnemer
 Opgehaald sponsorgeld: € 0,- (geen sponsoren gezocht)
 Opgehaalde donaties: € 1.366, Donatie aanvulling door Wilde Ganzen: € 751,30
 Goed doel: FoE vaccinatieruimte in DR Congo
Januari 2014: 2e editie, 10 deelnemers
 Opgehaald sponsorgeld: € 800, Opgehaalde donaties: € 4.421,15
 Donatie aanvulling door Wilde Ganzen: € 2.431,63
 Goed doel: FoE Zonnepanelen + leermiddelen in DR Congo
Januari 2015: 3e editie, 20 deelnemers
 Opgehaald sponsorgeld: € 1.415, Opgehaalde donaties: € 5.676,71
 Donatie aanvulling door Wilde Ganzen: € 2.868,94
 Goed doel: FoE Meubilair + leermiddelen in DR Congo
Januari 2016 oprichting stichting & opbouw van de organisatie
Januari 2017: 4e editie, doel is 30 deelnemers
 Opgehaald sponsorgeld: doel is € 5.000, Opgehaalde donaties: doel is € 6.000,- (= gem. € 200,- per deelnemer)
 Donatie aanvulling door Wilde Ganzen: doel is € 3.000, 2 Goede doelen: “Onderwijs voor Dalitmeisjes” via Stichting Focus On Education t.b.v.
opleiding van kasteloze meisjes in India en “Nationaal Ouderen Fonds” via Innocent
Nederland t.b.v. eenzame ouderen in Nederland.
Deelnemers hebben de uitdaging om donaties te genereren welke bepalen hoeveel meters ze
moeten sporten in ondergoed én ze moeten trainen om die afstand in winterkou te kunnen lopen.
Uitdagingen voor deelnemers worden vooraf gegaan door uitdagingen voor het bestuur en het
operationele team van Stichting Koude Kilometers. Een algemeen doel voor komende edities is om
het Koude Kilometer evenement te professionaliseren en op te schalen.
Om dit te bereiken zijn er meer vrijwilligers nodig, betere voorbereiding, meer sponsorgelden, betere
administratie en deelnemers beter in staat te stellen om donaties te genereren en te trainen.
Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke
maatregelen het wil nemen om de doelstellingen te behalen.
Naast het beleidsplan zal een huisreglement en deelnemers gids worden opgesteld welke scenario’s
beschrijft, gedragsregels definieert , informeert en vragen beantwoordt.
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Strategie
Statutaire doelstelling
a. Het organiseren van sportieve charitatieve evenementen waaronder begrepen de “Koude
Kilometers” tocht; en
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Statutaire verwezenlijking doelstelling
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van sponsorgelden
en donaties.

Statutaire winstoogmerk aanduiding
De stichting heeft géén winstoogmerk.

Statutaire bestemming liquidatiesaldo
Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo
vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van liquidatiesaldo door de
vereffenaars vastgesteld. Bij ontbinding zal een batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve
van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.

Missie
Stichting Koude Kilometers wil individuen en organisaties informeren over het nut om zich in te
spannen ten behoeve van charitatieve projecten middels sportieve activiteiten.

Beleid
Te verwachten werkzaamheden middellange en lange termijn

Momenteel richt de stichting zich op de 4e editie van evenement Koude Kilometers. In de toekomst
wil de stichting het aantal activiteiten uitbreiden. Samenvattend zijn dit de werkzaamheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het ontwikkelen en organiseren van evenement Koude Kilometers in januari 2017;
Het ontwikkelen en/of organiseren van andere sportieve charitatieve concepten;
Het opbouwen van een organisatie welke sportieve charitatieve evenementen ondersteunt;
Het werven van en contact onderhouden met deelnemers van evenementen;
Het werven van en contact onderhouden met sponsoren en netwerk partners;
Het werven van donaties, giften, sponsorgelden en overige gelden;
Onderhouden van website(s) en sociale media kanalen van evenementen;
Operationeel overleggen;
Bestuurlijk overleggen.
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Werving van gelden
Momenteel worden gelden verkregen door donaties en giften welke door deelnemers , vrijwilligers
en bestuursleden worden ingezameld, en door sponsoring door bedrijven. Gelden kunnen zijn:
•
•
•
•

Donaties;
Inkomsten uit het vermogen van de stichting;
Inkomsten uit opbrengsten van de activiteiten;
Subsidies, erfstellingen, legaten of schenkingen of op enige andere wijze verkregen gelden.

Beschikken over het vermogen van de stichting
Stichting Koude Kilometers voert een transparante administratie. Doelstelling is dat alle kosten en
baten duidelijk en nauwkeurig zijn omschreven.
Bestuurders van Stichting Koude Kilometers zetten zich vrijwillig in. Zij ontvangen geen beloning voor
bestuurstaken. Zij kunnen naast bestuurstaken wel operationele taken hebben. Onkostenvergoeding
betreft eventueel gemaakte reis- of administratiekosten. Er worden geen vacatiegelden uitgekeerd.
De ontvangen gelden worden tweeledig aangewend:
1. 100% van de donaties, erfstellingen, legaten en schenkingen zal worden uitgekeerd aan de
gekozen goede doelen.
2. 100% van de sponsorgelden en inkomsten uit eigen vermogen zal worden aangewend voor de
organisatie van evenementen, selectie en controle van goede doelen, administratie, juridisch
advies, marketing & reclame, begeleiding van deelnemers, sponsoren en netwerkpartners.
Aan het einde van het boekjaar, dat loopt van 1 januari tot 31 december, wordt door de
penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de
winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het
betreffende boekjaar opgesteld.
Statutair is o.a. vastgelegd:
•

•

Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt
of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verplicht.
Een bestuurslid is niet bevoegd overeenkomsten aan te gaan welke een bedrag van vijftig euro (€
50,00) te boven gaan, mits het besluit is genomen met algemene stemmen in een vergadering
waar alle bestuursleden aanwezig zijn of met voorafgaande schriftelijke toestemming van alle
overige in functie zijnde bestuursleden.

Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een
ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan
gepubliceerd op de website.
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Beheer
Vermogen van de stichting
Zodra stichting Koude Kilometers ook financieel gaat bewegen zal o.a. dit worden geadministreerd:
Balans met toelichting waarin de vermogensopbouw van de stichting wordt verklaard. De wijze van
het vermogensbeheer van de instelling zal worden verklaart alsmede de afstemming met de
doelstelling en het uitkeringsbeleid.

Kostenstructuur van de stichting
Behoudens de kosten welke zijn gerelateerd aan de oprichting van de stichting zijn er per 1 oktober
2016 nog geen kosten gemaakt.
In de toekomst zal o.a. administratief worden vastgelegd wat de verhouding is van de
wervingskosten en de beheerskosten ten opzichte van de bestedingen. Er wordt geen beloning
verstrekt aan beleidsbetalers.
Stichting Koude Kilometers gebruikt als boekhoud pakket Moneybird welke in de ‘klout’ opereert
met alle voordelen van dien. In dit pakket worden zowel offertes als in- en uitgaande facturen
verwerkt en worden transacties bijgehouden. Daarnaast voorziet dit pakket in beginbalans,
resultatenrekening en grootboekrekening.

Bestuur
Het bestuur van de "Stichting Koude Kilometers" bestaat uit:
1. Tomas Toonders: Voorzitter
2. Jeroen den Ridder: Secretaris + Penningmeester
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