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1. Inleiding
De Stichting Charity Cycling is opgericht om de activiteiten van Charity Cycling (een wielrengroep)
te continueren, meer flexibiliteit te verkrijgen qua goede doelen en via de Stichting fondsen in te
zamelen. De Stichting Charity Cycling biedt mogelijkheden om zelf activiteiten (zoals toertochten)
te organiseren en zo geld op te halen voor goede doelen.
We hebben als bestuur bewust gekozen voor het aanvragen van een ANBI-status. Dit biedt fiscale
voordelen bij giften en we willen ons graag committeren aan de regels voor goede doelen:
 we leggen verantwoording af over de besteding van het geld;
 transparantie is belangrijk; en
 minstens 90% van de inkomsten zullen we doorstorten naar de goede doelen.
Het beleidsplan wordt steeds voor een periode van 4 jaar opgesteld, wordt tussentijds periodiek
beoordeeld door het bestuur en indien van toepassing geactualiseerd.

2. Stichting
Doelstelling
De Stichting Charity Cycling heeft ten doel:
a. het werven van fondsen voor goede doelen, zijnde algemeen nut beogende instellingen, door
het deelnemen aan en organiseren van (sportieve) activiteiten;
b. het werven, innen en beheren van gelden, het aanvaarden van schenkingen en
erfstellingen/legaten;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Deze statutaire doelstelling zal overeenkomen met de feitelijke doelstelling. Primair zal worden
deelgenomen aan (sportieve) activiteiten voor goede doelen en zullen (sportieve) activiteiten
worden georganiseerd. Bij deze activiteiten zullen donaties of bijdragen van bedrijven en
particulieren worden gevraagd.

Ambitie achter de doelstelling
Het initiatief is ontstaan uit een actieve en hechte wielrengroep in Hendrik-Ido-Ambacht. De
wielrengroep heeft een mooie historie met verreden ritten voor het goede doel. Op beperkte
schaal werden sponsoren geworven voor met name het fietstenue en de bijdragen aan het
goede doel achter een wielrenevenement.
De ambitie achter de stap naar de stichting is het breder gaan inzetten van het concept
‘inspanning voor het goede doel.’ Vanuit deze gedachte komen de volgende concrete
doelstellingen:





Sponsors aantrekken voor een algeheel (meer-)jarenplan van de fietsgroep; allocatie van de
sponsorgelden over de verschillende doelen door het bestuur
Kennis en ervaring van de fietsgroep inzetten in het ondersteunen bij of zelf organiseren van
fietstochten:
o Via bedrijven en hun netwerk (ondersteuning bij een relatie-event); of
o Rechtstreeks via open inschrijving
Een programma (en begeleiding) aan te bieden voor meerdere fietsgroepen onder de vlag
van de stichting; in dit geval verzorgt de stichting primair de sponsoring, faciliteert een

programma en sponsoring; van de fietsgroepen wordt actieve bijdrage gevraagd in
fundraising voor de stichting

Oprichting
Op 31 mei 2017 is de Stichting Charity Cycling bij notariële akte opgericht.

Inschrijving Kamer van Koophandel
Stichting Charity Cycling is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 68884621. De statutaire zetel is:
Schildmanstraat 2, 3342 BR Hendrik-Ido-Ambacht.

Belastingdienst
Het RSIN-nummer van de Stichting Charity Cycling is 857632784. De stichting is door de
Belastingdienst vanaf 31 mei 2017 aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).

3. Bestuur
Samenstelling
Het bestuur van de Stichting Charity Cycling bestaat uit een door het bestuur vast te stellen
aantal van ten minste drie en maximaal vijf bestuurders.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door
het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk
en onbeperkt herbenoembaar.
Het bestuur bestaat uit:
Naam
Jaap-Willem Platschorre
Adriaan Pons
Jan van der Giessen
Jan de Leede
Wilco Schellevis

Functie
voorzitter
secretaris-penningmeester
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid

Verantwoordelijkheid en taken
Het bestuur is belast met het besturen. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende
bestuurders.
Taken per bestuurslid zullen worden vastgelegd in een (huishoudelijk) reglement.

Beloningsbeleid
Alle werkzaamheden van de bestuursleden vinden op vrijwillige basis plaats. De bestuurders
ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

4. Middelen en besteding
Middelen
De inkomsten van de Stichting Charity Cycling bestaan uit donaties van bedrijven en particulieren
en ontvangen bijdragen voor georganiseerde (sportieve) activiteiten.

Voor de uitvoering van de activiteiten is de Stichting afhankelijk uit de ontvangen middelen. Er
worden beperkt kosten gemaakt.
De middelen worden aangehouden op een bankrekening. De doelstelling is om middelen zo snel
als mogelijk aan te wenden omdat vermogensvorming niet een doel is. Vermogen zal worden
aangehouden om de continuïteit van de Stichting te waarborgen.
Bij ontbinding van de stichting wordt een batig saldo besteed ten behoeve van een algemeen nut
beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of ten behoeve van een buitenlandse
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke
doelstelling heeft.

Bestedingen
Uitgangspunt bij de keuze van de te steunen goede doelen er sprake is van een charitatieve
instelling die actief is op het gebied van onderzoeken naar ziektebehandeling, het ondersteunen
van mensen die geraakt worden door een ziekte en/of armoedebestrijding.

Verantwoording
Stichting Charity Cycling tracht zo transparant mogelijk te zijn naar haar sponsoren, vrijwilligers
en deelnemers en vraagt dit ook van de organisaties die gesteund worden.
Jaarlijks zal binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en
lasten worden opgesteld en vastgesteld door het bestuur. Jaarlijks zal een financieel verslag
worden opgenomen op de website.

