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[Geef tekst op]

1. Doelstelling
 De stichting heeft ten doel de bouw van wagens voor de carnavalsgroep
de Polle en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband
houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 Hierboven is de doelstelling volgens de notariële akte weergegeven, het
doel van de stichting is het bouwen van een carnavalswagen en alles wat
daarbij komt kijken, bijvoorbeeld het bouwen van de carnavalswagen, en
de financiële zaken die hierbij komen kijken.
 Uitvoering aan de gestelde doelstelling wordt op verschillende manieren
gegeven, met een vaste groep personen wordt er aan de carnavalswagen
gebouwd, de verschillende betrokken hebben hierbij een specifieke taak,
denk aan het constructie werk, het schilderwerk. Daarnaast is het
bestuur bezig met de zaken die er allemaal bij komen kijken, denk hierbij
het op orde brengen van de financiële en materiële middelen. Maar ook
het afsluiten van een bankrekening en verzekering, alsmede het werven
van giften die het bouwen van de carnavalswagen mogelijk maken. En
tevens de inschrijving en keuring van de carnavalswagen door de
organisatoren van de optochten waar wij aan deelnemen.
 De stichting heeft niet een specifieke doelgroep, we willen als stichting
zijnde een mooie carnavalswagen bouwen waar uiteindelijk iedereen van
kan genieten die mee heeft geholpen met het bouwen aan de
carnavalswagen, maar ook de belangstellenden die de
carnavalsoptochten aan het bekijken zijn.

[Geef tekst op]

2. De wijze van verwerving van inkomsten van Stichting De Polle.
 Stichting De Polle wil op een aantal verschillende manieren inkomsten
werven om de activiteiten van de stichting doorgang te kunnen geven.
1. Stichting De Polle gaat verschillende sponsor acties bedenken en
uitvoeren waardoor er inkomsten worden gegenereerd die de
stichting kan gebruiken in zijn doelstellingen. Hierbij moet gedacht
worden aan acties in combinatie met lokale ondernemers waarbij
er voor zowel stichting De Polle als de lokale ondernemers een
voordeel wordt behaald.
2. Stichting De Polle gaat bij (horeca) evenementen in de regio
bardiensten draaien, waarvoor ze een vergoeding per persoon per
gewerkt uur krijgen. Deze bardiensten zullen worden gedraaid
door leden van het bestuur en een aantal vrijwilligers van de
stichting die ons en onze doelstelling een warm hart toedragen.
3. De stichting gaat inkomsten krijgen in de vorm van giften in de
vorm van financiële middelen van mensen die Stichting De Polle en
zijn doelstellingen een warm hart toedragen.
4. Stichting De Polle wil met lokale ondernemers in gesprek, die
eventueel bereid zijn om goederen die het doel van de stichting
ten goede komen, te schenken. Denk hierbij aan bouwmaterialen
die van belang zijn voor de doelstelling van de stichting( het
bouwen van een carnavalswagen).
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3. Het beheer en de besteding van het vermogen van Stichting De
Polle.
 Het financiele vermogen van de stichting wordt beheerd op een
bankrekening. Jaarlijks wordt er een begroting gemaakt van de te
verwachten kosten en uitgaven. Aan het einde van het jaar wordt er de
begroting vergeleken met de daadwerkelijk gemaakte kosten. De
begroting wordt door de penningmeester in samenspraak met de andere
bestuursleden opgesteld.
 Jaarlijks zal er door twee onafhankelijke personen een kascontrole
worden uitgevoerd, dit met als doelstelling de bestuurders te
controleren op de inkomsten en uitgaven, om voor de donateurs van
Stichting de Polle een eerlijk beeld te geven waar de inkomsten en
uitgaven naartoe gaan.
 Ingezamelde gelden zullen worden gebruikt voor de doelstelling van
Stichting de Polle:het bouwen van een carnavalswagen, en alle
randzaken die daarbij komen kijken.
 Ingezamelde goederen zullen worden gebruikt voor het bouwen van de
carnavalswagen van Stichting de Polle.
 Indien er na het Carnavalsseizoen nog geld in de kas van stichting de
Polle zit of nog goederen aanwezig zijn, zal dit gebruikt worden voor het
volgende carnavalsseizoen, of om investeringen te doen die de
doelstelling( het bouwen van een carnavalswagen) ten goede komen.
 Als de stichting beëindigd wordt zullen de nog aanwezige financiële en
materiële middelen aan een ANBI/ stichting worden geschonken die een
overeenkomstige doelstelling heeft.
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4. Algemene gegevens Stichting De Polle
Het post adres van Stichting de Polle is:
 Oude boekeloseweg 112, Haaksbergen, 7482 SH, Nederland.
e-mail adres:
 carnavalsgroepdepolle@gmail.com
Gegevens van de bestuurders :
 Voorzitter: Tim Gerjo Belshof, 20-03-1995.
 Penningmeester: Jurgen Gerhardus Ottink, 05-05-1989.
 Secretaris: Luuk Matthijs Nijhof, 25-07-1996
De drie genoemde bestuurders zijn stemgerechtigde binnen Stichting De Polle,
ook hebben de drie genoemde bestuurders een gelijkwaardig belang binnen de
stichting. De omvang van het belang is groter dan 25% en kleiner dan of gelijk
aan 50%.
Telefoonnummer:
 Voorzitter: 0657357646
 Secretaris: 0613940271
 Penningmeester: 0638457899
Nummer Kamer van Koophandel:
 83981616
Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatie nummer (RSIN):
 863058474
Gegevens van de bankrekening:
 De gegevens van de Bankrekening kunnen in het beleidsplan worden
opgenomen als de ANBI status is toegekend. De ANBI status is een
vereiste vanuit de bank om een rekening te openen met Stichting De
Polle.
Het beloningsbeleid van het bestuur:
 De betreffende bestuursleden ontvangen geen beloning voor de
uitgevoerde werkzaamheden voor Stichting De Polle.
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