Beleidsplan Stichting Dutch Delta Games
1. Gegevens Stichting
Naam:
Stichting Dutch Delta Games
RSIN:
857740830
Statutaire zetel:
Amsterdam
Adres:
De Plak 17, 6681 DN te Bemmel
Emailadres:
claudia@bokel.name
KvK-nummer:
69112754
2. Doelstelling
Statutaire doelstelling
De feitelijke doelstelling van de stichting genaamd Stichting Dutch Delta Games (hierna
genoemd: ‘de stichting’) is opgenomen is de statuten en luidt als volgt: het (laten)
verrichten van een haarbaarheidsstudie naar het houden van de Olympische Spelen in
Nederland in het jaar 2028 of 2032. Met haar doelstelling beoogt de stichting het
algemeen belang te dienen.
3. Werkzaamheden
Aan de statutaire doelstelling van de stichting wordt invulling gegeven door het (laten)
verrichten van een haarbaarheidsstudie naar het houden van de Olympische Spelen in
Nederland in het jaar 2028 of 2032. Met de werkzaamheden van de stichting wordt het
algemeen belang gediend.
4. Administratieve organisatie
Administratie
De administratie valt onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester, maar zal
worden uitbesteed aan de accountant van de stichting. Het bestuur zal een zodanige
administratie voeren dat te allen tijde de rechten en de verplichtingen van de stichting
kunnen worden gekend.
Uit de administratie zullen de aard en omvang blijken van:
- de inkomsten;
- de giften/donaties;
- de kosten van het beheer van de instelling;
- de overige uitgaven van de stichting.
Jaarstukken
Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zal het bestuur een balans en een staat
van baten en lasten opmaken.
5. Middelen en vermogen
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door giften, legaten en hetgeen door
erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten. De stichting verricht geen activiteiten
ter verwerving van deze gelden.
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.

Op grond van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen
enkele persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen
enkele persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen
vermogen.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
6. Uitkeringsbeleid
De stichting besteedt de verkregen inkomsten en haar vermogen conform de doelstelling
omschreven onder 1. In beginsel zal geen stamvermogen in stand worden gehouden.
7. Bestuur
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en bestaat per 2019 uit: de heer
G. Eggenkamp (penningmeester), de heer B.M. ter Haar, de heer D.G. Nelissen en de heer
S.P. Veen (voorzitter).
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting,
maar hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in het kader van de
uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
8. Overig
Het beleidsplan zal jaarlijks worden herzien of zoveel eerder indien hiertoe aanleiding is.
Was getekend: het bestuur.

