Beleidsplan
Dit beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop uitvoering zal worden gegeven aan de
doelstelling van de stichting. Het beleidsplan wordt vastgelegd en gewijzigd in de
bestuursvergadering.
Het beleidsplan dient inzicht te verschaffen in
 de doelstelling van Stichting Reuzenkinderen
 de door de stichting Reuzenkinderen (SRK) te verrichten werkzaamheden
 de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid
 de wijze waarop SRK fondsen wil verwerven
 de wijze waarop SRK verkregen inkomsten zal beheren
 de wijze waarop en aan welke doelen verkregen inkomsten worden besteed
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1. Inleiding
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting Reuzenkinderen het actuele beleid
vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 oktober 2017 en
goedgekeurd door de raad van toezicht. Indien nodig zal beleidsplan zal jaarlijks aangepast
worden.
2. Strategie
2.1 Kernprincipes van de instelling
Statutaire doelstelling
De doelstelling van Stichting Reuzenkinderen is opgenomen in artikel 2 van de statuten en
luidt als volgt:
"Het verlenen van geldelijke ondersteuning aan particulieren, charitatieve, wetenschappelijke
en het algemeen nut beogende instellingen, in het bijzonder projecten die bijdragen aan de
ontwikkeling van meervoudig beperkte kinderen en jong volwassenen tot 25 jaar."
Met haar doelstelling beoogt Stichting Reuzenkinderen het algemeen belang te dienen.
Afwezigheid winstoogmerk
Stichting Reuzenkinderen heeft geen winstoogmerk, zoals blijft uit artikel 2 van de statuten
en uit de feitelijke werkzaamheden. Stichting Reuzenkinderen streeft niet naar winst omwille
van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met de activiteiten behaalde
opbrengsten ten goede laat komen van haar doelstelling.
Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijft uit artikel 13 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed
ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nu beoogt en die een
soortgelijke doelstelling heeft.
3. Beleid
3.1 Te verrichten werkzaamheden van de instelling
Stichting Reuzenkinderen wil jaarlijks enkele tientallen initiatieven ondersteunen die ieder op
hun eigen wijze zijn gericht op de bevordering van het welzijn en bijdragen aan de
ontwikkeling van meervoudig beperkte kinderen en jong volwassenen. Daarnaast zal de
stichting ook haar eigen projecten opzetten.
Door deze werkzaamheden draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals
vermeld in artikel 2 van de statuten.
3.2 Werving en beheer van de gelden
Stichting Reuzenkinderen werft gelden ten behoeve van haar doelstelling door middel van de
volgende passieve en actieve fondsenwerving nl door : particuliere donaties en
nalatenschappen, acties, bedrijven donaties, subsidies, giften vermogensfondsen,
crowdfunding, subsidiekantoor, lidmaatschap stichting reuzenkinderen.
Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats: de ontvangen gelden worden
aangehouden op de betaalrekening van Stichting Reuzenkinderen.
3.3 Vermogen van de instelling
De stichting streeft naar een vast belegd vermogen maar doet tevens aan actieve en
passieve fondsenwerving. De opbrengst uit eventueel toekomstig belegd vermogen zal ten
goede komen van het beoogde doel. Uitgangspunt is dat SRK niet meer vermogen aanhoudt
dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden.

3.4 Bestedingsbeleid
Stichting Reuzenkinderen besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling.
De inkomsten uit het vermogen maken het mogelijk dat het fonds jaarlijks verschillende
(particuliere) initiatieven en projecten door organisaties zonder winstdoel van financiële steun
kan voorzien. De stichting voert daarbij zowel een passief als actief donatiebeleid. Passief in
de zin dat derden aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen indienen, waarna deze
door uiteindelijke goedkeuring van de raad van toezicht worden beoordeeld aan de hand van
een aantal vastgestelde criteria die zijn afgeleid van de doelstelling van het fonds. Actief in
de zin dat het bestuur en/of de raad van toezicht zelf projecten opzoekt die eveneens worden
beoordeeld op de criteria als hierboven bedoeld.
3.5 Beschikken over het vermogen van Stichting Reuzenkinderen
Op grond van artikel 5 van de statuten van Stichting Reuzenkinderen en haar feitelijke
werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de
instelling. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de
instelling als ware het eigen vermogen.
4. Overige
4.1 Beloningsbeleid
De leden van bestuur en de raad van toezicht ontvangen conform de bepalingen in artikel 4
van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen
andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatige
vacatiegeld. Stichting Reuzenkinderen heeft geen personeel in dienst.
4.2 Beschrijving van de administratieve organisatie
De administratie van SRK wordt gevoerd door het bestuur.
De eerste jaarrekening van de instelling wordt opgesteld over 2018.
Uit de jaarrekening van Stichting Reuzenkinderen dient ondermeer de aard en omvang te
blijken van:
 de aan de beleidsbepalers toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden
 de kosten van beheer van de stichting
 de andere uitgaven van de stichting
 de aard en de omvang van inkomsten en het vermogen van de stichting
 overzicht vermogensopbouw 'vermogen van SRK'
Het vermogen met bestedingsbeperking dient niet te worden vermengt met het overige
vermogen van de stichting. Deze staat dusdanig op een andere rekening.
4.3 Publicatieplicht
Stichting Reuzenkinderen voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website :
www. reuzenkinderen.nl
Op deze website zal in ieder geval worden opgenomen
 Stichting Reuzenkinderen, RSIN (voorheen fiscaal nummer)
 Postadres, telefoonnummer of e-mailadres
 Doelstelling van de Stichting : Het verlenen van geldelijke ondersteuning aan
particulieren, charitatieve, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende
instellingen, in het bijzonder projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van
meervoudig beperkte kinderen en jong volwassenen tot 25 jaar.
 Bestuurssamenstelling (namen en functies)
 Beloningsbeleid : De leden van bestuur en de raad van toezicht ontvangen conform
de bepalingen in artikel 4 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid
verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte
onkosten en een niet-bovenmatige vacatiegeld. Stichting Reuzenkinderen heeft geen
personeel in dienst.

 publieksvriendelijke versie van de hoofdlijnen van het beleidsplan
 Activiteitenverslag
 Verkorte staat van baten en laste over het jaar; voorgenomen bestedingen
a. Ontvangen donaties
b. Ontvangsten uit nalatenschappen
c. Baten
d. Beheerkosten
e. Fondsverwervingskosten
f. Doeluitgaven
Resultaat
Verkort Beleidsplan
Het beleid van Stichting Reuzenkinderen (SRK) is gericht op verwezenlijken van haar
doelstelling. SRK wil jaarlijks enkele tientallen initiatieven ondersteunen die ieder op hun
eigen wijze zijn gericht op de bevordering van het welzijn en bijdragen aan de ontwikkeling
van meervoudig beperkte kinderen en jong volwassenen tot 25 jaar. Stichting
Reuzenkinderen heeft geen winstoogmerk.
De stichting streeft naar een vast belegd vermogen maar doet tevens aan actieve en
passieve fondsenwerving. De inkomsten uit dit vermogen maken het mogelijk dat het fonds
jaarlijks verschillende (particuliere) initiatieven en projecten door organisaties zonder
winstdoel van financiële steun kan voorzien. De stichting voert daarbij zowel een passief als
actief donatiebeleid. Passief in de zin dat derden aanvragen voor een financiële bijdrage
kunnen indienen, waarna deze door de raad van toezicht worden beoordeeld aan de hand
van een aantal vastgestelde criteria die zijn afgeleid van de doelstelling van het fonds. Actief
in de zin dat het bestuur en / of de raad van toezicht zelf projecten opzoekt die eveneens
worden beoordeeld op de criteria als hierboven bedoeld. Onkosten, gemaakt in het kader
van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De
administratie van SRK wordt gevoerd door de penningmeester en de inkomsten en het
vermogen worden beheerd door het bestuur met advies en onder toezicht van de raad van
toezicht.

