Beleidsplan Stichting pionieren in Moerwijk
Meerjarig beleidsplan 2016 – en verder
Doelstelling
De doelstelling van de stichting is het mogelijk maken van fondsenwerving ten behoeve van de
pioniersplek in Moerwijk, Den Haag. De pioniersplek heeft tot doel een geloofsgemeenschap te
stichten in Moerwijk, Den Haag, door een positieve bijdrage aan de buurt te leveren door verbindende
activiteiten te organiseren, een leefgemeenschap op te richten en een ruimte in te richten waar ten
dienste van de bewoners van Moerwijk op creatieve en aansprekende manier vorm wordt gegeven
aan het leven met elkaar.
Aanpak
De stichting draagt bij aan het realiseren van de doelstelling door fondsenwerving te doen ten
behoeve van de pioniersplek in Moerwijk.
De fondsenwerving wordt gedaan door personen die daar vanuit de pionierspost een opdracht toe
hebben verkregen.
Vermogen – beheer
Primair verkrijgt de stichting vermogen uit fondsenwerving. Daarnaast kunnen schenkingen en acties
ook voor inkomen zorgen. De stichting heeft geen winst oogmerk.
De stichting beheert het vermogen en wendt het inkomende geld aan ten behoeve van de
pionierspost.
Vermogen – besteding
Het inkomende geld wordt primair besteed aan de pionierspost.
De jaarlijkse begroting van de pionierspost is in de periode 2016 tot en met 2020 grofweg € 45.000
per jaar, waarvan de personele kosten 66% van het begrotingsbedrag beslaan. De stichting richt zich
op het werven van fondsen primair om de personele kosten van de begroting te dekken. Het
binnenkomende geld kan echter ook worden aangewend om activiteiten van de pionierspost te
ondersteunen. Een gedeelte van de inkomsten worden besteed aan het beheer van de stichting.
Hieronder zijn deze kosten gespecifieerd.
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor werkzaamheden die voor de
stichting worden gedaan. Eventuele onkosten kunnen alleen met bon en verantwoording worden
gedeclareerd.
Kosten
De kosten van het beheer van de stichting bestaan uit de kosten voor oprichten, kosten voor het
houden van een zakelijke rekening en vergoedingen voor fondsenwervings-activiteiten.
De kosten van het beheer van de stichting zijn in 2016 begroot op € 578,99.
€ 414,99
oprichtingskosten (incl notaris)
€ 50
inschrijving KVK
€ 114
kosten zakelijke rekening
p.m.
kosten tbv fondsenwerving. Maximaal 10% van het geworven bedrag.
p.m.
kosten van een transactie; bijschrijving €0,15, afschrijving €0,08 per transactie.
De jaarlijkse structurele kosten van het beheer van de stichting zijn begroot op € 114.
€ 114
kosten zakelijke rekening
p.m.
kosten tbv fondsenwerving. Maximaal 10% van het geworven bedrag.
p.m.
kosten van een transactie; bijschrijving €0,15, afschrijving €0,08 per transactie.

