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Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het op allerlei manieren creëren van activiteiten, welke
in samenwerking met en mede door leden van de te Weert gevestigde Kiwanisclub
Weert zullen kunnen worden voorbereid en uitgevoerd, zulks om een zo groot
mogelijke fondsenwerving voor goede doelen te bewerkstelligen.

Beleidsplan:

De Stichting heeft de afgelopen jaren een transitie doorgemaakt, waarbij
omgeschakeld is van één hoofdactiviteit voor de fondsenwerving naar meerdere
activiteiten. In 2020 wil de Stichting de organisatie van het Kiwanis Sportgala en het
Kiwanis Drakenbootfestival voortzetten. Daarnaast willen we de activiteit Skykids
organiseren.
In 2018 is de Stichting gestart met de organisatie van het Kiwanis Sportgala voor de
gemeente Weert. Dit gala was in eerdere edities een succes en zal in 2021
waarschijnlijk voortgezet worden. Doelstelling is om met een neutraal resultaat een
sportgala te organiseren waarin lokale (top)sporters geëerd worden en waarbij
ingezet worden op verbinding tussen lokale sporters en lokale cultuur.
In de zomer van 2019 is voor de eerste maal een Drakenbootfestival in Weert
georganiseerd. De ervaringen waren zeer positief. Het stichtingsbestuur streeft er
naar om deze activiteit komende jaren uit te bouwen tot nieuwe grote
fondswervende activiteit. Het Drakenbootfestival zal in samenwerking met de
Kiwanisclub Weert ook in 2021 weer georganiseerd worden, mits dit gelet op de
coronaregelgeving mogelijk is.
In september 2019 hebben we in overleg met Kiwanisclub Cranendonck de
organisatie van Skykids overgenomen van de Tafelronde Eindhoven. In 2021 zal
deze activiteit voor de eerste maal onder medeverantwoordelijkheid van de
Stichting georganiseerd worden.
De stichting streeft naar een netto resultaat uit de fondswervende activiteiten van
minimaal € 5.000. Het resultaat zal volledig ten goede komen aan goede doelen,
waarbij goede doelen met een verankering in de regionale samenleving en met een
primaire focus op kinderen de voorkeur genieten. Ook doelen welke passen binnen
de doelstellingen en het beleid van Kiwanis Nederland en doelen welke worden
aangedragen door Kiwanis Weert zullen een voorkeurspositie genieten.
Goede doelen kunnen een aanvraag bij de stichting indienen en het bestuur kan
zelf actief op zoek gaan naar goede doelen. De doelen zullen steeds getoetst

worden of zij voldoen aan het statutaire doel van de stichting. Het stichtingsbestuur
beoordeelt of zij een aanvraag toewijst.
Jaarplan:

Het jaar 2021 zal hoofdzakelijk in het teken staan van het succesvol
doorontwikkelen van een Drakenbootfestival en het inbedden van Skykids in de
organisatie. Tevens zal het Sportgala verder uitgebouwd worden. Of het doel
realiseer is zal in grote mate afhankelijk zijn van de regelgeving rond corona. Bij
ieder evenement zal vroegtijdig een inschatting gemaakt worden of het evenement
coronaproof kan plaatsvinden en of een coronaproof editie rendabel te maken is.

Verantwoording: Het bestuur streeft er naar de jaarrekening 2021 uiterlijk 30 mei 2022 te kunnen
vaststellen, waarna deze openbaar gemaakt zal worden.
Beloningsbeleid: Bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd

