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Hierbij treft u het beleidsplan aan van de Femke foundation voor de periode 2018 – 2023.
Dit beleidsplan is op 10 januari 2018 door het bestuur van de Femke foundation vastgesteld.
Waar nodig zal dit beleidsplan jaarlijks worden aangepast.
Onder het motto “onbekende ziektes hebben ook recht op aandacht” richt de Femke
foundation zich op kinderen en jongeren met onbekende – of zeldzame ziektes.
Middels persoonlijke aandacht in de vorm van een wensvervulling probeert de organisatie
bij de betrokken kinderen en jongeren voor een dag “een lacht op het gezicht te toveren”…..

In de onderstaande hoofdstukken vindt u nadere informatie over de stichting.
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5

Kernprincipes
Inkomsten, uitgaven, vermogensbeheer en ANBI
Beloningsbeleid
Ambities
Bestuur, organisatie en contactgegevens
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Hoofdstuk 1, Kernprincipes
De Stichting stelt zich ten doel het organiseren van individuele- en collectieve wensen van
kinderen en jongeren in de leeftijdsgroep van ca. 4 tot ca. 21 jaar met een zeldzame- of
onbekende ziekte.
Daartoe wordt per aanvraag beoordeeld of de aanvraag binnen de criteria valt en uitgevoerd
kan worden.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
Alle binnenkomende gelden worden besteed aan het in stand houden van de stichting en het
uitvoeren van wensen.
Bij een eventuele liquidatie zal een batig liquidatiesaldo ten goede komen aan een ANBI met
soortgelijke doelstellingen.

Hoofdstuk 2 Inkomsten, uitgaven, vermogensbeheer en ANBI
Inkomsten
Het verwerven van fondsen voor de stichting Femke foundation gebeurt op een effectieve manier
tijdens contacten met relaties. Hierbij wordt natuurlijk speciaal geworven bij organisaties. Bedrijven
of personen die een link hebben met de doelgroepen van de stichting.
Naast fondsenwerving kunnen er legaten en schenkingen worden verkregen.
Op informatieavonden, evenementen e.d. zal er worden ingezameld, bij veilingavonden zal de
opbrengst ten goede komen aan de stichting.
Uitgaven
Uitgaven zijn er voor het in stand houden van de stichting. Hierbij is er altijd aandacht dat deze
kosten zo laag mogelijk blijven en alleen de hoogst noodzakelijke kosten gemaakt worden. De
doelstelling is dat alle binnenkomende gelden ten gunste komen voor de wensuitvoeringen.
Vermogensbeheer
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur van de stichting, op dagelijkse basis
onder verantwoording van de penningmeester.
Jaarlijks worden de jaarstukken door de penningmeester aan het bestuur voorgelegd ter vaststelling
en goedkeuring.
ANBI
Stichting Femke foundation heeft de ANBI verklaring nodig van de belastingdienst, waardoor giften
aftrekbaar zijn. Een stichting met de ANBI status hoeft geen successierechten of schenkingsrechten
te betalen. Uitkeringen die een stichting met de ANBI status doet zijn in het algemeen belang
vrijgesteld voor recht van schenking. Indien een donateur een gift doet aan een stichting met ANBI
status kan deze binnen de daarvoor geldende regels van de inkomsten en vennootschapsbelasting
afgetrokken worden. Het beleid van het bestuur is er op gericht om blijvend over de ANBI status te
kunnen beschikken
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Hoofdstuk 3 Beloningsbeleid
De bestuursleden van de stichting ontvangen conform de doelstellingen geen beloning voor hun
werkzaamheden. (zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten ten bate van wensuitvoeringen).
De stichting heeft geen personeel in dienst.

Hoofdstuk 4 Ambities
De stichting Femke foundation heeft als ambitie grotere bekendheid onder de doelgroep te
verwerven. Door aandacht te schenken aan deze doelgroep kan het leed voor een moment worden
verzacht en kunnen mooie herinneringen worden gemaakt.
Onze ambitie is om jaarlijks een collectieve wens in vervulling te laten gaan waarbij de kinderen uit
onze doelgroep in een sportauto, vrachtauto of anderszins een dag uit zijn.
Daartoe zijn/worden de volgende evenementen georganiseerd:
2013 The Ride for You
2014 The Ride for You
2015 The Ride for You
2016 The Ride for You
2016 The Largest Parade of Trucks
2017 The Ride for You
2018 The Ride for you
2019 10 jarig jubileum Femke foundation
Jaarlijks wordt door het bestuur beslist of het volgend jaar een evenement wordt herhaald of er een
ander evenement wordt georganiseerd.
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Hoofdstuk 5 Bestuur, organisatie en contactgegevens
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter
Marius van der Valk
Secretaris / penningmeester Gjalt Wijmenga
Algemeen bestuurslid
Jan Stuivenberg
Naast het bestuur is een team vrijwilligers actief in het uitvoeren van wensen.

Het postadres van de Stichting Femke foundation is:
Stichting Femke foundation
De Broek 1
9263 TP Garyp
Tel. 06-13459233
Bankrelatie:
Rabobank Rekeningnummer NL94RABO0153973641
Oprichtingsdatum 16 oktober 2009
KvK nummer 01164706
ANBI registratie 821371484
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