Stichting Team Tundra

Stichting Team Tundra is opgericht op 7 juli 2017 en ingeschreven onder KvK-nr. 69199825
Aanleiding voor de oprichting was de wens om bij te dragen aan goede doelen door het rijden van
challenges.
In een bevoorrechte positie met gezonde mensen om ons heen en voldoende middelen voor
levensonderhoud staat niet iedereen stil bij het zichtbare en onzichtbare leed waar kinderen en gezinnen
onder kunnen lijden.
Oprichters van deze stichting hebben persoonlijk ondervonden wat ziekte en leed kan betekenen in het
gezin en in de leefomgeving. Dat is dan ook de drijfveer geweest om iets te kunnen betekenen voor
anderen.
Ziektes en ander leed mogen ver van mensen af staan, maar bestuursleden van Team Tundra hebben het
besef dat zij een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de leef- en of gezondheidsomstandigheden van
kinderen en gezinnen, voor wie dit niet gewoon is.
Een gezonde toekomst begint bij gezond zijn en gezonde levensomstandigheden hebben.
Wanneer dit niet aan de orde is drukt verdriet, wanhoop en alle emoties die daar bij komen een groot
stempel op hele gezinnen en de toekomst van de kinderen en volwassenen die daar mee te maken
hebben.
Met het rijden van uitdagende challenges wordt de aandacht gevestigd op goede doelen, die een
substantiële bijdrage leveren aan betere leefomstandigheden en gezonde kansen voor kinderen en
gezinnen in onze maatschappij.
Stichting Team Tundra is in het leven geroepen om geld op te halen voor goede doelen die dit nut
ondersteunen en om de aandacht te vestigen op doelgroepen, voor wie dit belang heel hoog is.
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1. Strategie

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 3 van de statuten en luidt als volgt:
1. De Stichting heeft ten doel het werven van fondsen voor goede doelen, alsmede het aanvaarden van
erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één
en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De Stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door het rijden van challenges.
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
Met deze doelstelling beoogt stichting Team Tundra het algemeen belang te dienen.
Met de afwezigheid van winstoogmerk laat zij de middelen, die zij bij elkaar rijdt ten goede komen aan
haar doelstelling.
Uit artikel 16 blijkt dat ook bij ontbinding het liquidatiesaldo ten behoeve komt van een ANBI met een
soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het
algemeen nut beoogt en die soortgelijke doelstelling nastreeft.
Alle mensen, instellingen bedrijven die stichting Team Tundra en het doel wat zij beoogt een warm hart
toedragen mogen er van verzekerd zijn dat hun bijdrage op de juiste plaats terecht komt.
2. Beleid
Het bestuur en de administratieve organisatie
De stichting wordt aangestuurd door een bestuur van minimaal 3 en maximaal 5 personen.
Ieder bestuurslid heeft een verantwoordelijkheid binnen de stichting.
Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De secretaris voert de administratie. De penningmeester is verantwoordelijk voor de jaarlijkse begroting
en de jaarrekening, welke jaarlijks door het bestuur worden vastgesteld.
Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Als zij onkosten maken in het belang van de doelstelling kunnen zij deze vergoed krijgen op vertoon van
bewijsstukken.
Het bestuur komt tweemaandelijks, dan wel tenminste twee maal per jaar, bijeen om de voortgang en
de werkzaamheden te bespreken.
De agenda wordt bepaald door de voorzitter. De voortgang wordt besproken en de werkzaamheden.
Een actielijst wordt bijgehouden van bestuursbesluiten en uit te voeren werkzaamheden.
Voor realisatie van de doelstelling kan het bestuur vrijwilligers, dan wel werkgroepen benoemen, die
met een taak worden belast.
Minimaal één bestuurslid maakt deel uit van een werkgroep.
Vrijwilligers en beloningsbeleid
De stichting werkt, waar nodig, met vrijwilligers die zich inzetten om de doelstelling waar te maken.

Beleidsplan Stichting Team Tundra, versie juli 2017
2

Stichting Team Tundra rijdt challenges voor verbetering van leef- en of gezondheidsomstandigheden van kinderen en gezinnen, voor wie dit niet gewoon is.

De vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Als zij onkosten dienen te maken in
het belang van de doelstelling kunnen zij deze na toestemming van het bestuur vergoed krijgen op
vertoon van bewijsstukken.
2.1.

Te verrichten werkzaamheden van de stichting

Fondsenwerving en beheer van gelden
Om financiële middelen ter beschikking te krijgen zal de stichting zich richten op een aantal kerntaken:
- Jaarlijks rijden van een challenge
- Sponsoren werven (d.m.v. netwerken/ relaties/ bedrijven)
- Subsidiegevers , fondsen, stichtingen
Fondsenwerving gebeurt voor een door het bestuur vooraf vastgesteld goed doel.
De penningmeester houdt de ontvangen bedragen op rekening van de stichting bij.
Onkosten t.b.v. het goede doel en beheerkosten, zoals bank- en administratiekosten, worden in de
administratie opgenomen.
Ontvangen bedragen en kosten worden in een jaarrekening verantwoord.
2.2 Vermogen van de stichting
Stichting Team Tundra houdt geen vermogen aan zonder dat daar vooraf bestemming aan is gegeven.
Bestemming wordt gegeven aan het goede doel en niet meer dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de
continuïteit van de te rijden challenges of de administratie-en beheer beheerkosten.
In de begroting en het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het doel van het vermogen en
het aan te houden vermogen.
2.3 Bestedingsbeleid
Stichting Team Tundra stelt vast welke challenge wordt gereden.
De challenge wordt gereden voor een goed doel/ goede doelen. Deze wordt/ worden van te voren
vastgelegd en dienen te passen binnen de doelstelling van de stichting.
Er wordt fondsenwerving opgezet voor het vastgestelde doel.
Na afloop van de challenge worden de inkomsten besteed conform de doelstelling aan het/ de
vastgestelde doel(en).
2.3 Beschikken over het vermogen van de stichting
Op grond van artikel 6 van de statuten van de stichting en de bepalingen omtrent besluitvorming door
het bestuur en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende
zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen
van de stichting als ware het eigen vermogen.
Daarmee zijn alle mensen, fondsen, instellingen en bedrijven die het doel van de challenge financieel
steunen verzekerd dat hun geld wordt besteed aan het doel waar voor gereden wordt.
Op de website van Stichting Team Tundra wordt jaarlijks verantwoording gedaan van de financiën. De
Jaarrekening (Financieel Verslag) wordt door het bestuur vastgesteld.
Beleidsplan Stichting Team Tundra, versie juli 2017
3

Stichting Team Tundra rijdt challenges voor verbetering van leef- en of gezondheidsomstandigheden van kinderen en gezinnen, voor wie dit niet gewoon is.

3. Overige
3.1 Naamsbekendheid
De naamsbekendheid is voor de stichting zeer belangrijk. Enerzijds om het doel onder de aandacht te
brengen, anderzijds om (financiële)middelen binnen te krijgen om onze doelen te verwezenlijken.
Om de naamsbekendheid te vergroten maakt de stichting gebruik van de volgende middelen:
-website de eigen website laat duidelijk zien wat de stichting doet en waar ze voor staat.
Er is informatie over het doel en het beleid wat gevoerd wordt.
En er is te zien welke challenge gereden wordt.
- sponsors/netwerken
- flyers met informatie en de verwijzing naar de website
-facebook en evt. andere social media worden gebruikt om overzicht te geven over de actuele
bezigheden.

3.2 Publicatieplicht
Stichting Team Tundra voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website:
https://www.teamtundra.nl
Eerste publicatie vindt plaats op de website in 2017, het startjaar van de stichting.
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