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Stichting Goede Doelen Week Heeze-Leende
1. Inleiding
Stichting Goede Doelen Week Heeze-Leende is opgericht voor het collectief organiseren in de
gemeente Heeze-Leende van collecten van fondsen aangesloten bij de Stichting Collecteplan. In
plaats van wekelijks een collecte voor een goed doel worden alle beschikbare collectanten
ingezet voor het gezamenlijk collecteren in één week.
Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke
maatregelen het wil nemen om de stichting Goede Doelen Week Heeze-Leende (GDW HeezeLeende) plaatselijke bekendheid te geven.

2. Doelstelling
Meer uitgewerkt heeft de Stichting tot doel:
• Het ondersteunen van geld inzamelen voor de diverse fondsen.
• Bewoners eenmaal per jaar storen in plaats van 15 of meerdere collectes.
• Bekendheid van de deelnemende fondsen bij de inwoners bevorderen.
• Doelstelling van alle fondsen uitleggen aan collectanten en inwoners.
• Kosten beperken voor het organiseren van de collecte week.
• Bedrijven benaderen voor sponsoring van de GDW Heeze-Leende, enerzijds om de
kosten te verlagen en anderzijds een extra donatie te doen per opgegeven Fonds.
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3. Achtergrond stichting GDW Heeze-Leende
In 2016 is in Leende het initiatief genomen afzonderlijke collectes te vervangen door een
jaarlijkse collecte voor alle fondsen tegelijk.
In 2017 is in Heeze dit initiatief overgenomen en om beide collectes te professionaliseren is een
overkoepelende stichting opgericht.

4. Doelgroep
De inwoners van Heeze-Leende.

5. Stichtingsbestuur
Voorzitter: Marjan van Uijthoven (Leende)
Secretaris: Petra van Eersel (Heeze)
Penningmeester: Anton Evers (Heeze)
Eveline van Bree (Heeze)
Henk van Geene (Leende)
Esther Kunstt (Leende)
Linda Maas (Leende).

6. Financiën
Om de collecte week te kunnen realiseren is geld nodig.
Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse kosten, basis kosten, om de collecte te kunnen laten
plaatsvinden.
Daarnaast zijn er eenmalige kosten voor het oprichten van de stichting.

Alles gebeurt op vrijwillige basis.
Globale indicatie van de jaarlijkse kosten (voor de collectes in Heeze en Leende samen):
Drukwerk donatieformulieren
Bankkosten
Overige onkosten (incl. website)
Totaal

€ 1000
€ 400
€ 200
€ 1600

De eenmalige kosten voor het oprichten van de stichting:
Notariskosten
€ 91
Kamer van Koophandel
€ 50
Totaal
€ 141
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De stichting heeft geen winstoogmerk. De kosten mogen maximaal 10% van de collecteopbrengst bedragen. Om de kosten te drukken worden sponsors gezocht. Bovendien wordt
subsidie bij de gemeente aangevraagd.

7. De manier waarop de Stichting geld werft
De jaarlijkse collecte gebeurt met behulp van invullijsten waarop de donateurs een donatie per
fonds kunnen aangeven. De ingevulde lijsten en het geld worden in een enveloppe gedaan en
door de collectanten opgehaald met verzegelde collectebussen.
Het ingezamelde geld wordt volgens de door de donateurs aangegeven verdeling aan de
fondsen overgemaakt.

8. Het beheer en de bestedingen van het geld
De Stichting GDW Heeze-Leende is verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie
moet blijken welke bedragen er aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen
uitgegeven zijn aan het werven van geld en het beheer van de stichting. Dit geldt ook voor alle
andere kosten, wat de aard van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.
Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van de Stichting GDW HeezeLeende zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij onkostenvergoeding gaat
het uitsluitend om de gemaakte kosten ten behoeve van de stichting GDW Heeze-Leende.
De ontvangen gelden, worden jaarlijks uitgekeerd aan de Fondsen onder aftrek van de
noodzakelijke kosten. De stichting beheert de bankrekening NL68RABO0316956031.
Aan de einde van het boekjaar (gelijk aan het kalenderjaar) wordt door de penningmeester de
boeken afgesloten. Daaruit wordt door de penningmeester de jaarrekening, de balans, een staat
van baten en lasten en uitkeringen over het betreffende boekjaar opgesteld. Het bestuur laat een
onafhankelijke financieel deskundige de stukken controleren. Na de goedkeuring wordt een
overzicht gepubliceerd op de website.

Dit beleidsplan is goedgekeurd in de vergadering van het stichtingsbestuur op 23 februari 2017.
Aanvulling 19 maart 2017: bankrekening nummer toegevoegd.
Aanvulling 25 januari 2018: kostenschatting aangepast.
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