Beleidsplan Kamper Kracht Fonds, een samenvatting
De stichting Kamper Kracht fonds heeft volgens haar statuten als doel om door bijvoorbeeld een
geldelijke bijdrage urgente probleemsituaties op te lossen van in de gemeente Kampen wonende
personen. Het fonds werft daarvoor middelen zoals geld, goederen en diensten. De stichting wil haar
doel ook verwezenlijken door groepen van personen te ondersteunen die initiatieven nemen om de
samenhang in de Kamper samenleving te vergroten. Deze initiatieven bieden ondersteuning aan
inwoners die dat nodig hebben. De stichting heeft geen winstoogmerk en de leden van het bestuur
ontvangen geen beloning voor hun inzet.

Beleidsplan Kamper Kracht Fonds d.d. 14 april 2015
1. Inleiding
In dit beleidsplan legt het bestuur van Het Kamper Kracht Fonds het actuele beleid vast. Dit
beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 april 2015. Het beleidsplan zal indien nodig
jaarlijks worden aangepast.
2. Strategie
2.1 Kernprincipes van de instelling
De doelstelling van de Stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt:
De stichting heeft ten doel het voorzien in materiële noden van personen, groepen van personen of
rechtspersonen, met name daar waar niet wordt voorzien door wettelijke regelingen, onder andere als
gevolg van de transitie in het sociale domein (onder andere op grond van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning 2015), en voorts al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het
(financieel) faciliteren van werkzaamheden en initiatieven van personen, groepen van personen of
rechtspersonen en het samenwerken tussen deze personen, groepen van personen en
rechtspersonen.
De Stichting heeft geen winstoogmerk, zoals eveneens blijkt uit artikel 2 van de statuten en uit de
feitelijke werkzaamheden.
Zoals blijkt uit artikel 12, lid 3 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo worden besteed ten
behoeve van ANBI met een gelijksoortige doelstelling.
3. Beleid
De Stichting verricht de volgende werkzaamheden:
3.1 Het fonds voorziet door middel van een geldelijke bijdrage in het oplossen van urgente financiële
probleemsituaties van in Kampen wonende personen. Daarvoor wordt een aanmeldingsprocedure
gehanteerd.
3.2 Werving en beheer van gelden waardoor het mogelijk wordt te voorzien in de noden van
personen, groepen van personen of rechtspersonen, of om daarmee werkzaamheden en initiatieven
te faciliteren zoals beschreven in de doelstelling.
Voor het verkrijgen van middelen worden wervingsactiviteiten uitgevoerd, zoals beschreven in het
wervingsplan.
3.3 Vermogen van de instelling: De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is
voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de
stichting.
3.4 Bestedingsbeleid: het fonds besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling. De wijze
waarop is vastgelegd in de interne procedure waarin de criteria zijn beschreven.
3.5 Beschikken over het vermogen van de instelling:

Op grond van artikel 6 van de statuten van de stichting, het Huishoudelijk Reglement en haar feitelijke
werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling.
Geen enkele (rechts)persoon kan dus beschikken over het vermogen van het fonds als ware het eigen
vermogen.
4. Overige
4.1 Beloningsbeleid: De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 3, lid 6 van
de statuten geen beloning voor hun inzet, hoogstens een vergoeding voor gemaakte onkosten.
4.2 De financiële administratie van de stichting wordt vooralsnog gevoerd door de penningmeester.
4.3 De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website
www.kamperkrachtfonds.nl.

5. Bijlagen
- Statuten
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