
 

                                                                 

 Beleidsplan Stichting Team Doetinchem
 
De Stichting is opgericht d.d. 8 oktober 2015 te Rotterdam. 1.Doelstelling en doel van de Stichting

Ondersteunen van de organisaties/instellingen de wet IB 2001, waaronder begrepen, maar niet beperkt, Stichting Roparun Palliatieve zorg.
 Deze financiële schenking/ondersteuning komt tot stand door werving van gelden met als tegenprestatie meedoen aan de Roparun, welke jaarlijks wordt gehouden in het Pinksterweekeinde, door het voltallige 
team van Team Doetinchem.  
De Stichting verricht jaarlijks een donatie aan een andere het algemeen nut meer doelen van de Stichting nastreeft, namelijk Stichting Roparun Palliatieve Zorg. 
De Stichting beoogt niet het maken van winst. 
2.Bestuur Stichting Team DoetinchemHet bestuur van Stichting Team Doetinchem bestaat uit:
 - De heer G.W. Wensink – voorzitter- De heer E.G.M. Schepper – penningmeester- De heer S.P. Mooibroek – Algemeen Bestuurslid
 Deze drie leden nemen deze taak op zich met goedvinden van het volledige team van Team Doetinchem 
en er staat geen vergoeding tegenover deze werkzaamheden. 
Wanneer er een andere bestuurder moet komen, wordt dit door het voltallige team besproken en goedgekeurd.  
3.Werving van gelden De werving van gelden van de Stichting wordt gevormd door:- Subsidie - Sponsoren 

- Teamativiteiten - Lotenverkoop door teamleden
- Inschrijfgeld teamledenDeze gelden worden beheerd door de penningmeester en komen volledig ten goede aan de Stichting Roparun Palliatieve Zorg.
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  4.Administratie 
Het bestuur van de Stichting zal een deugdelijke administratie bijhouden.In ieder geval zal zij een administratie bijhouden van:
-Inkomsten en uitgaven van de Stichting-De aard en omvang van de kosten die betrekking hebben op de werving van gelden-De aard en omvang van het vermogen van de Stichting
-De aard en omvang van de donate van de Stichting-Het doel van de door de Stichting gereserveerde of anderszins aangehouden vermogen en de motivatie voor 
de omvang van het desbetreffende vermogen.  
Doetinchem  
  
Voorzitter    PenningmeesterG.W. Wensink    E.G.M. Schepper 
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De aard en omvang van de kosten die betrekking hebben op de werving van gelden 

door de Stichting gereserveerde of anderszins aangehouden vermogen en de motivatie voor 

Algemeen Bestuurslid S.P. Mooibroek 


