
	  

	  

	  

Beleidsplan	  Stichting	  Stads-‐Regge	  Goor	  

	  
Naam	  stichting:	   Stichting	  Stads-‐Regge	  Goor	  

Oprichtingsdatum:	   20	  januari	  2016	  

KvK-‐nummer/	  
Handelsregister:	  	  	   651	  391	  27	   	   	  

Fiscaal	  nr.:	   	   8559.95.579	  

	  
Doelstelling	  stichting:	   Conform	  artikel	  2	  van	  haar	  statuten	  (zie	  bijlage):	  

Lid	  1.	  De	  stichting	  stelt	  zich	  ten	  doel:	  

a.   Het	  bevorderen	  van	  het	  terugbrengen	  van	  de	  Stads-‐Regge	  in	  Goor.	  
b.   Het	  interesseren	  en	  activeren	  van	  actoren	  die	  hieraan	  een	  bijdrage	  kunnen	  leveren.	  
c.   Het	  verrichten	  van	  alle	  verdere	  handelingen,	  die	  met	  het	  vorenstaande	  in	  de	  ruimste	  zin	  verband	  

houden	  of	  daartoe	  bevorderlijk	  kunnen	  zijn.	  

Lid	  2.	  De	  stichting	  tracht	  haar	  doel	  onder	  meer	  te	  verwezenlijken	  door:	  

a.   Het	  informeren	  en	  activeren	  van	  groepen	  en	  organisaties	  die	  hier	  een	  bijdrage	  aan	  kunnen	  
leveren.	  

b.   Het	  laten	  schrijven	  van	  educatieve	  programma’s.	  
c.   Het	  doen	  verschijnen	  van	  publicaties,	  	  die	  relatie	  hebben	  met	  de	  doelstelling	  van	  de	  stichting.	  
d.   Het	  doen	  van	  onderzoek	  naar	  de	  geschiedenis	  van	  de	  Stads-‐Regge	  Goor.	  
e.   Het	  leggen	  van	  contacten	  met	  andere	  organisaties,	  die	  zich	  bezig	  houden	  met	  de	  geschiedenis	  van	  

de	  Stads-‐Regge	  Goor	  in	  relatie	  tot	  de	  stad	  Goor.	  

	  
Werken	  zonder	  winstoogmerk:	  
De	  stichting	  heeft	  geen	  winstoogmerk	  en	  wil	  nadrukkelijk	  en	  uitsluitend	  een	  algemeen	  nut	  beogende	  
instelling	  zijn	  gericht	  op	  het	  daadwerkelijk	  doen	  terugbrengen	  van	  het	  beloop	  van	  de	  historische	  Stads-‐
Regge	  in	  Goor	  en	  het	  betrekken	  van	  verschillende	  maatschappelijke	  organisaties	  en	  actoren	  in	  en	  
buiten	  Goor,	  die	  een	  bijdrage	  kunnen	  leveren	  aan	  het	  realiseren	  van	  deze	  doelstelling.	  	  
	  

De	  verwerving	  van	  gelden	  ten	  behoeve	  van	  de	  stichtingsactiviteiten:	  
De	  stichting	  wil	  fondsen	  gaan	  verwerven	  bij	  zowel	  het	  bedrijfsleven	  als	  de	  gemeentelijke,	  provinciale-‐	  
en	  rijksoverheid	  voor	  de	  realisering	  van	  een	  projectplan	  gericht	  op	  het	  zichtbaar	  maken	  en	  
terugbrengen	  van	  de	  Stads-‐Regge	  in	  het	  centrum	  van	  Goor.	  	  

Dit	  projectplan	  bevat	  naast	  een	  uitgebreide	  toelichting	  in	  hoofdstuk	  2	  een	  aantal	  te	  realiseren	  
(ondersteunende)	  thema’s	  waarmee	  publiekelijke	  aandacht	  op	  het	  beoogde	  doel	  moet	  worden	  
gevestigd.	  De	  verkregen	  gelden	  zullen	  door	  de	  stichting	  uitsluitend	  worden	  besteed	  voor	  de	  specifieke	  
projecten	  waarvoor	  die	  gelden	  zijn	  toegekend.	  	  	  
	  

Taken	  	  en	  bevoegdheden	  van	  het	  bestuur:	  
Jaarlijks	  stelt	  het	  bestuur	  in	  overeenstemming	  met	  de	  taken	  vermeld	  in	  de	  doelstelling	  een	  
activiteitenprogramma	  op	  met	  name	  gericht	  op	  de	  uitvoering	  van	  de	  in	  het	  projectplan	  voorziene	  
activiteiten.	  	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  
Conform	  het	  bepaalde	  in	  artikel	  3,	  lid	  5	  van	  de	  statuten	  verrichten	  de	  bestuursleden	  van	  de	  stichting	  
hun	  werkzaamheden	  zonder	  enige	  vorm	  van	  beloning.	  Omdat	  het	  vrijwilligerswerk	  betreft	  worden	  er	  
ook	  geen	  vacatiegelden	  verstrekt.	  	  

Reëel	  gemaakte	  onkosten	  van	  enige	  omvang	  kunnen	  bij	  uitzondering	  en	  na	  goedkeuring	  van	  het	  
bestuur	  worden	  vergoed,	  mits	  deze	  worden	  toegelicht	  en	  verantwoord	  middels	  de	  overlegging	  van	  
door	  het	  bestuur	  goed	  te	  keuren	  nota’s,	  bonnetjes	  en/of	  andere	  bescheiden.	  
	  

Rekening	  en	  verantwoording	  inzake	  het	  vermogen	  van	  de	  stichting:	  
De	  gelden	  van	  de	  stichting	  worden	  beheerd	  door	  de	  penningmeester.	  

Het	  vermogen	  van	  de	  stichting	  behoort	  uitsluitend	  de	  stichting	  toe	  en	  kan	  niet	  door	  het	  bestuur	  
noch	  door	  een	  der	  afzonderlijke	  bestuursleden	  worden	  aangewend	  als	  ware	  dat	  het	  	  eigen	  
vermogen	  van	  het	  bestuur	  of	  van	  de	  betrokken	  bestuurder.	  	  
	  
Jaarlijks	  wordt	  door	  de	  penningmeester	  onder	  verantwoordelijkheid	  van	  het	  bestuur	  een	  begroting	  
opgesteld,	  waarin	  de	  bedragen	  worden	  opgenomen	  die	  voor	  de	  in	  dat	  jaar	  geplande	  activiteiten	  
benodigd	  zijn.	  Deze	  begroting	  wordt	  door	  het	  bestuur	  vastgesteld.	  	  

Jaarlijks	  wordt	  door	  de	  penningmeester	  een	  jaarrekening	  opgesteld	  met	  daarin	  een	  balans	  en	  een	  
staat	  van	  baten	  en	  lasten,	  die	  door	  het	  bestuur	  vóór	  1	  juli	  van	  elk	  jaar	  samen	  met	  een	  jaarverslag	  
wordt	  vastgesteld.	  De	  bepalingen	  van	  artikel	  9	  van	  de	  statuten	  zijn	  hierop	  van	  toepassing.	  
De	  jaarstukken	  zullen	  met	  ingang	  van	  2017	  jaarlijks	  worden	  gepubliceerd	  op	  website	  van	  de	  
stichting:	  www.stadsreggegoor.nl.	  
	  

Besteding	  batig	  saldo	  bij	  ontbinding	  van	  de	  stichting:	  
Mocht	  het	  bestuur	  van	  de	  stichting	  besluiten	  tot	  ontbinding	  van	  de	  stichting	  over	  te	  gaan	  dan	  dient	  
deze	  op	  grond	  van	  artikel	  12	  lid	  3,	  sub	  c	  van	  de	  statuten	  de	  bestemming	  vast	  te	  stellen	  van	  het	  
eventueel	  batig	  saldo,	  en	  wel	  zoveel	  mogelijk	  in	  overeenstemming	  met	  het	  doel	  van	  de	  stichting.	  	  

Aangezien	  uit	  de	  doelstelling	  van	  de	  statuten	  blijkt	  dat	  de	  vereniging	  een	  instelling	  is	  die	  alleen	  het	  
algemeen	  belang	  wil	  dienen,	  zal	  het	  eventuele	  batig	  saldo	  dan	  ook	  dienovereenkomstig	  moeten	  
worden	  bestemd.	  	  	  
	  

Vaststelling:	  
Aldus	  vastgesteld,	  geldend	  voor	  onbepaalde	  tijd,	  door	  het	  bestuur	  van	  de	  Stichting	  Stads-‐Regge	  Goor	  
op	  10	  augustus	  2016.	  	  

	  

	  

De	  voorzitter,	   De	  secretaris,	  

	  

	  


