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Terug kijken en vooruit plannen

Inleiding

Stichting Voorvechter wilt een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop
de Stichting Voorvechter het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het plan is zowel een 
jaarplan als een meerjarig beleidsplan. Het moet inzicht geven in:

 het werk dat stichting Voorvechter verricht
 manier waarop de stichting Voorvechter geld werft
 het beheer van het vermogen van stichting Voorvechter
 de besteding van het vermogen van Stichting Voorvechter

De beheerskosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen. 

Geld dat na opheffing van stichting Voorvechter overblijft wordt besteed aan het Koningin 
Wilhelmina Fonds.
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Het ontstaan van: ‘’Stichting Voorvechter’’.
 In 2013 namen Michiel en Johan mee, met team Tornado, aan de Alpe d’HuZes. Een ervaring om 
nooit meer te vergeten! Eenmaal terug in Nederland namen we ons voor, om ons aan te melden voor
ALpe d’HuZes 2014.

Echter in de zomerperiode van 2013 kwamen er vanuit verschillende media ongenuanceerde en 
negatieve publiciteit over de betreffende stichting. Hoewel de berichten genuanceerder zijn dan de 
media doet voorkomen, liepen we tegen een hoop weerstand en negatieve reacties op van mogelijke
sponsoren. De meeste welke we in deze periode spraken, waren achterdochtig en sceptisch over de 
meeste stichtingen. Door deze ontwikkelingen rondom de stichting(en) werden we ons bewust dat er
een andere weg ingeslagen moet worden om toch geld in te kunnen blijven inzamelen voor het 
goede doel. 

Dit inspireerde ons om te onderzoeken naar de mogelijkheden voor een nieuwe stichting. In de
herfst van 2013 werden de plannen concreter. Een bestuur moest zorgvuldig worden 
samengesteld. Visie en doelstellingen waar de stichting voor moet staan werden eveneens meer 
duidelijk en concreet net als de naam van de stichting met bijbehorend logo. 

Het doel van ‘'Stichting Voorvechter’’ is om projecten te ondersteunen voor instellingen in de 
medische wereld welke m.n. gericht zijn op onderzoek naar kanker. Dit laatste willen we op een zo 
basale wijze doen, door niet het geld in onderzoek te steken, maar bijvoorbeeld in inrichting e/o 
materiaal. Dit is namelijk transparant, tastbaar en verifieerbaar zodat het voor een ieder inzichtelijk is
waar binnengekomen geld aan wordt besteed. 

Het vinden van een naam en logo passend bij de Stichting heeft een hoop voeten in de aarde gehad; 
welke naam dekt de lading van onze doelen en filosofie. 

‘’Voorvechter’’ werd de naam, en staat voor; je belangeloos inzetten voor een ander. 

Oftewel: Stichting Voorvechter : ‘’ je belangeloos inzetten voor een ander”

Het logo, twee V’s in een schild welke de vorm heeft van een tulp; Het schild symboliseert 
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bescherming, - bescherming van anderen,- de letters VV staan voor VoorVechter en de tulp 
symboliseert een nieuw start.                                   

In het voorjaar van 2014 wordt het bestuur gevormd met Kees Folmer, Bobby Verhagen, Kees 
Luijendijk, Michiel Torn en Johan Torn.

7 augustus 2014 is de stichting opgericht, door het ondertekenen van de statuten bij de notaris en 
een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
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Stichting Voorvechter verder opzetten
Na de oprichting hebben de eerste maanden van de stichting en de laatste maanden van dit jaar in 
het teken gestaan de stichting verder op poten te zetten.

De bankrekening:
Een bankrekening moest worden geopend en na verschillende gesprekken met verschillende banken 
is deze rekening geopend bij de ING.  Te weten:  NL31INGB0006620585

Het eerste jaar hebben we op de kosten van de bankrekening 50% korting gehad.

De website:
Een website werd gebouwd, hierop wordt nieuws gemeld en doelen worden hierop beschreven, 
maar ook de status van deze doelen. Verder moet de site aan een aantal eisen  voldoen om in 
aanmerking te kunnen voor ANBI status.

Later zijn er op de site advertenties geplaatst, om daarmee ook inkomsten te genereren, voor en 
door de site.

ANBI:
Zowel in de statuten als op de website is alles ingericht om een ANBI status, deze wordt in 2014 dan 
ook aangevraagd. In 2015 wordt deze dan ook toegewezen en met terugwerkende kracht, tot januari
2014.

Sociale media:
Sociale media werd ingezet zoals een Facebookpagina en een Twitteraccount, met als doel berichten 
aan een groter publiek onder de aandacht krijgen, om daarmee dit publiek te trekken naar de 
website.

Goededoelshop:
Om meer inkomsten te genereren hebben wij ons aangemeld bij Goededoelshop, waarbij een deel 
van de transactie ten goede komt aan de Stichting Voorvechter.
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Organisatie

Het bestuur bestaat uit 5 leden, namelijk een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee 
algemene bestuursleden. Het bestuur wordt zo klein mogelijk en kernachtig gehouden, om daarmee 
effectieve besluitvorming te bevorderen.
Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie van bestuurder en/of beleidsbepaler mag 
niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit heet het 
beschikkingsmachtscriterium’. Dit criterium verzekert (onder andere) dat de instelling onafhankelijk 
is van donateurs en begunstigden. Bestuurders en beleidsbepalers mogen daarom geen meerderheid
in de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. De onafhankelijke besluitvorming 
moet gewaarborgd worden. Dit gebeurt in dit bestuur met 5 personen met gelijkheid van stemmen.

De voorzitter

De taken van de voorzitter zijn:

 Het leiden van de organisatie, de vergaderingen, de bestuursleden en 
vrijwilligers;

 Het naar buiten treden namens de stichting, afhankelijk van de situatie;

 Het delegeren en mede-uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden;

 Het bewaren van evenwicht in de organisatie m.b.t. werklast en samenwerking;

 Het rapporteren over bovenstaande tijdens de bestuursvergaderingen.

De penningmeester

De taken van de penningmeester zijn:

 Het volgen van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven ten opzichte van de 
geplande inkomsten en uitgaven;

 Financiële administratie van de stichting in het algemeen;

 Financiële administratie van de projecten;

 Het aangeven van de documentatie die de boekhouder aan het einde van het 
jaar nodig heeft om het onafhankelijke jaarverslag, incl. accountantsverklaring, 
op te stellen;
Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuurvergaderingen;

 Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene menings- en 
besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de 
orde zijn.
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De secretaris

De taken van de secretaris zijn:

 Behandelen van de inkomende en uitgaande post en e-mail;
 Archiveren van de inkomende en uitgaande post en e-mail;
 Het naar buiten treden namens de organisatie, afhankelijk van de statutaire en

reglementaire bevoegdheden en de situatie;
 Bijhouden van het ledenbestand;
 Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuursvergaderingen;
 Notuleren en verslagleggen van de bestuursvergaderingen.

Algemeen lid

De taken van het algemeen lid:

 Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene menings- en 
besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de 
orde zijn.

 

Vrijwilligers

De volgende aanvullende taken worden vervuld door vrijwilligers:

 Redactie (website, PR ,Voorlichting)
De maandelijkse of kwartaalnieuwsbrieven moeten geschreven worden en verspreid onder 
de donateurs. 
Daarnaast moet de website regelmatig tekstueel en visueel aangepast worden.
Facebook, twitter, google+ gebruiken om kennis of nieuws te delen of mede te delen
Ook moet er een voorlichtingsplan worden geschreven. Dit voorlichtingsplan geeft aan hoe in
dat  jaar  de bestaande donateurs  worden onderhouden met  nieuwsbrieven en eventuele
kleine evenementen of acties. Ook moet het voorlichtingsplan voorschrijven hoe en hoeveel
nieuwe donateurs er geworven moeten worden in dat jaar.

 IT
Deze vrijwilliger onderhoudt de technische kant van de website en ondersteunt o.a. bij het
versturen van nieuwsbrieven per e-mail.

 Activiteitencommissie
De  activiteitencommissie  bedenkt  in  samenwerking  met  de  redactie  activiteiten  die  de
voorlichting  ondersteunen  en  die  donateurs  werven.  De  uitvoerende  taken  zijn  dan
bijvoorbeeld het verzorgen van gastlessen of het organiseren van een feest of borrel.
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 Fotograaf
Deze vrijwilliger  zal  foto’s  maken ter promotie en bij  acties,  om daarmee de redactie te
ondersteunen met voldoende beeldmateriaal.

De  vrijwilligers  dienen  aangestuurd  te  worden  door  het  bestuur.  Zij  hoeven  niet  bij  de
bestuursvergaderingen aanwezig te zijn.

Het bestuur en de vrijwilligers van stichting Voorvechter, mogen niet aanzetten tot haat of het 
gebruik van geweld. Bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen mogen hiervoor 
in de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld. Indien er redenen zijn te twijfelen aan de integriteit van 
een bestuurslid of een vrijwilliger die daarbij betrokken is, kunnen wij vragen om een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG).
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Het eerste doel

Familiehuis Daniel den Hoed
Daarna moesten doelen gevonden worden, dit bleek lastiger te zijn dan gedacht, na wat 
omzwervingen zijn we uitgekomen bij het Familiehuis Daniel den Hoed, welke een duidelijke wens 
hadden via hun eigen website.

Dit doel werd besproken, het beddengoed was aan vervanging toe in de logeerkamers, voor een 
bedrag van €1400,-

Oliebollen actie 2014
Het eerste project om geld op te  halen voor dit doel werd gestart, dit nog voor het einde van het 
eerste jaar is een oliebollenactie gestart om daarmee de eerste inkomsten binnen te halen voor 
bovenstaand project, dit resulteerde in een opbrengst van €147,50
Leuk om te vermelden is dat er ook een bestelling werd gedaan vanuit het Daniel den Hoed 
Ziekenhuis zelf, een patiënt vond dat het personeel verrast moest worden op de betreffende 
afdeling.
Het opstarten van acties verliep niet vlot, terwijl er opdat moment wel een concreet doel is om voor 
in de weer te zijn. Ideeën worden geopperd maar vallen snel weer in duigen.

Paasbroden en eieren:
Rond Pasen wordt gestart met de verkopen van Paasbroden en luxe paaseieren,  deze actie wordt 
samen met Jac Verkuil opgestart door Kees Luijendijk, waarna wij alleen getracht hebben zo veel 
mogelijk broden te verkopen, de broden zijn besteld bij bakkerij Herweijer, via hen krijgen we nog 
een leuke korting, de actie blijkt een schot in de roos te zijn.

De verkochte broden leverde €3,- per stuk op. Samen met de paaseieren heeft dit een totaal van 
€970,00 opgeleverd.
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De Overhandiging:

Samen met een aantal giften en de oliebollenactie en de paasbrodenactie wordt de €1400,- 
ruimschoots behaald en kunnen de laken officieel overhandigd worden, totaal is er voor dit doel 
€2000,- opgehaald, Met dit geld zijn de volgende zaken bekostigd:

60 handdoeken, 
60 badlakens, 
52 dekbedovertrekken
62 kussenslopen. 

De Paasbroden actie was zelfs zo’n succes dat er ook een pasontbijt kon worden aangeboden.
Via Bakker Herwijer kregen we een hoop luxe broden mee en een paasbroden, deze hebben we 
aangevuld met beleg en ontbijt producten, waaronder eieren, melk, sappen en al wat niet meer.
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Goededoelshop:
In 2014 hebben we ons mogen aansluiten bij Goededoelshop. Na veelvuldig contact over en weer 
mogen we begin 2015 goeddoel van de maand worden, dit houdt in dat anonieme donaties worden 
bijgeschreven op het account van Stichting Voorvechter. Een prachtige start om dat jaar mee te 
beginnen.

In 2014 wordt er een bedrag van €247,48 bij elkaar geshopt voor stichting Voorvechter

In 2015 wordt er een bedrag van €481,75 bij elkaar geshopt, een deel van dit geld moet nog 
overgemaakt worden, deze wordt eens per kwartaal overgemaakt, met een minimumbedrag van 
€50,- bij een lagere kwartaal opbrengst zal deze betaling uitgesteld worden tot het eerst volgende 
kwartaal waarbij dit minimum bedrag bijeen geshopt is.

Omdat we in 2014 pas in oktober zijn gestart met deze formule, valt de opbrengst van 2015 iets wat 
tegen, zeker wanneer je dit afzet tussen de eerste maanden van het 2015, waarin we ook goeddoel 
van de maand zijn geweest.

Dit laat zeker zien dat er een groot potentieel in zit. Hier moeten we in 2016 veel meer gebruik van 
maken. Een van de doelen voor dit jaar zal dan zijn om de meer mensen te bewegen aankopen via 
goededoelshop te gaan doen.
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Waterfiets actie (oversteek Noordzee Londen-Rotterdam)

Het idee om de Noordzee te gaan oversteken op een waterfiets is verder opgepakt, met een 
potentiële sponsor zijn de plannen doorgesproken en een toezegging wordt gedaan om voor een 
deel mee te financieren. Er wordt gezocht naar een partij die hierin een rol kan spelen om een 
waterfiets te bouwen, welke ook zeewaardig is.

In januari 2015 vinden we binnen de TU Delft een aantal mensen die vertegenwoordigd zijn in de 
Delft Waterbike Technologie en die ons willen helpen. Daarmee lijkt de waterfiets actie een stap 
dichter bij te zijn gekomen. Met deze stap kan worden gestart met het zoeken naar een doel. Deze 
wordt gevonden in de eNose, welke ingezet kan worden bij onderzoek naar longaandoeningen, met 
name zal een onderzoek gestart worden naar Mesothelioom, een nu nog ongeneselijke vorm van 
kanker, veelal veroorzaakt door blootstelling aan asbest.

Binnen het Anthoni van Leeuwenhoek ziekenhuis wordt een project gevonden, in de vorm van een 
eNose. Met de eNose is het makkelijker, sneller, goedkoper en bovenal prettiger voor de patiënt om 
te monitoren wat de status is, een snellere diagnose, is een snellere behandeling, welke ook sneller 
bijgesteld kan worden, wanneer nodig. Ten slotte zijn wij allen niet gelijk en reageren iedereen 
anders op een behandeling.

Na een langere stilte over de waterfiets bleek de DWT zich terug te trekken, hiermee komt de 
waterfiets actie tot stilstand en moet er een flinke stap terug gezet worden, er gaan weken voorbij 
waarbij gezocht wordt naar een bestaande waterfiets, naar personen die al eerder een dergelijke 
activiteit hebben ontplooid.

In de tussen tijd is er contact geweest met Alex Mutsaars, hij probeert te helpen met het verkrijgen 
van een waterfiets, met enkele tips en paar keer misgrijpen, lijkt er een mogelijkheid te ontstaan op 
een overname van een ocean rowing boat. 

De eigenaar wil er afstand van nemen en vraagt om een adoptie bedrag van €5000,- De boot zal tot 
de financiering rond is gereserveerd voor ons blijven staan. De eigenaren zijn blij dat de boot voor 
een dergelijke actie kan worden gebruikt en niet als pleziervaartuig zal worden gebruikt.

2016 zal in het teken staan voor wat betreft het waterfietsen, het binnenhalen van financiële 
bijgrage voor de aankoop van de boot en het ombouwen hiervan.

Afhankelijk van het verloop zal verder gepland worden op de daadwerkelijke overtocht. Er zijn al 4 
fietsers die toegezegd hebben mee te doen, aan deze actie en er is al een volgboot geregeld. Indien 
haalbaar zou een oversteek in de zelfde week als de wereldhavendagen in Rotterdam het mooist zijn,
hierin is het weer de belangrijkste factor van het al dan niet doorgaan. Hierover zal tegen die tijd ook 
contact gezocht worden met de organisatie van de wereldhavendagen.
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De Vriezer voor het VUmc
Enkele weken daarna komen we in contact met een aantal mensen die een dartstoernooi voor ons 
willen organiseren. Hierover flink met elkaar doorgesproken.
Een doel werd bepaald, het geld wat opgehaald moest worden moest worden besteed aan maag 
lever en of darmkanker. Met wat omzwervingen zijn we in contact gekomen met het VUmc, zij 
hadden een vriezer nodig, in verband met een studie, met een eNose. De vriezer zou €1200,- moeten
gaan kosten, hiermee konden de heren aan de slag, met het dartstoernooi. Na de zomer vakantie zou
dit van start moeten gaan, helaas bleek dit niet helemaal los te komen.

De vriezer is er uiteindelijk wel gekomen, met een gift en inkomsten van algemene giften en 
opbrengsten vanuit goededoelshop. De vriezer is in november officieel overhandigd.

De onderzoeksvriezer zal zodra deze in gebruik genomen kan worden gebruikt worden om  hierin 
ontlasting  op te slaan, welke gebruikt zullen worden een verscheidenheid aan onderzoeken. Een van
de belangrijkste onderzoeken is het opsporen van darmkanker door middel van geuranalyses. Dit 
doen zij met behulp van de geur van ontlasting, gemeten door middel van een elektronische neus 
(eNose). Een groot voordeel van deze manier van diagnosticeren is dat het een relatief goedkoop, 
veilig en niet-invasief onderzoek is. De eerste resultaten zijn hoopgevend, er is op basis van de geur 
van ontlasting met grote nauwkeurigheid onderscheid te maken tussen colorectaal carcinoom, 
geavanceerde poliepen en de ontlasting van een gezonde groep mensen. Dit zou kunnen betekenen 
dat de belastende endoscopieën in de toekomst mogelijk niet meer nodig zijn om de diagnose 
darmkanker te stellen. Maar voordat het zover is, is nog veel onderzoek nodig.

Darmkanker is niet het enige ziektebeeld dat kan worden gedetecteerd met behulp van 
geuranalyses. Ook de ernstige darmziekte NEC, een ziektebeeld dat bij te vroeg geboren baby’s 
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voorkomt, lijken hiermee tijdig te kunnen detecteren bij gebruik van een eNose. Indien zij NEC eerder
kunnen diagnosticeren, kunnen we eerder starten met de noodzakelijke behandeling. Het eerder 
starten van de behandeling kan levens redden in deze meest kwetsbare groep kinderen.

De eerste stappen naar de ontwikkeling van een ‘speciaal op darmaandoeningen 
getrainde eNose’ zijn gezet, maar we zijn er nog lang niet! 
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Bronbokaal
In Berkel wordt jaarlijks een voetbaltoernooi gehouden, de “Bronbokaal. Waarbij de opbrengst gaat naar 
een goed doel, dit jaar is de keuze gevallen op stichting Voorvechter.

De Bronbokaal is een zaalvoetbaltoernooi waar 16 teams een avondlang tegen elkaar voetballen, een  
deel van het inschrijfgeld komt ten goede aan Stichting Voorvechter, uiteindelijk blijkt dit een bedrag te 
zijn van €255,- daarnaast is er de mogelijkheid om een collecte te houden voor stichting Voorvechter, met
de hiervoor aangeschafte collectebus is een bedrag van €286.60 opgehaald. Waarmee een totaal bedrag 
van €554,60 bijeen is gebracht.

Omdat stichting Voorvechter nog geen collectebussen heeft en of donatieboxen, zijn deze hiervoor 
aangeschaft voor een bedrag van €102.85 bij BWB Shop.

Ook is voor deze gelegenheid een folder gemaakt, welke uitgedeeld kan worden bij de verschillende 
evenementen, waarvan dit voetbal toernooi een eerste is. Deze folders zijn bekostigd door Johan Torn.
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Oliebollen:
Er wordt een nieuwe oliebollen actie opgezet, Het team van bakkers is flink uitgebreid en met een 
hoop mooie bestellingen een uiteindelijk mooie opbrengst. De aanvang van deze actie begint 
vroegtijdig, eind november wordt via de verschillende media al volop gecommuniceerd.

Vinkenveen
Nieuw dit jaar was een team van bakkers uit Vinkenveen, Voorvechter Wiliam Leeflang heeft samen 
2 vrienden ruim 200 oliebollengebakken, hoewel op voorhand werd aangekondigd dat er niet te veel
van verwacht mocht worden, hebben zij gezamenlijk toch €128 opgehaald en de gemaakte kosten uit
eigenzak betaald. Hen kun je dus met recht Voorvechters noemen,  je belangeloos inzetten voor een 
ander is hier meer dan van toepassing! Bedank mannen.

Vlaardingen
Ook vanuit Vlaardingen mochten we een team optuigen er moesten ten minste 670 
oliebollen gebakken worden, zoals gebruikelijk zijn dit er meer geworden, deze rest partij gaat dan 
traditie getrouw naar het Familiehuis Daniel den Hoed, deze rest partij is dit jaar aangevuld met 
bestellingen die specifiek besteld werden voor het familiehuis. Met een dergelijk groot team en een 
enorme lijst aan bestellingen, waren wij aangenaam verrast met een uitnodig om bij Verkade 
Vlaardingen te komen bakken en dat niet alleen, we werden heerlijk verrast met versnaperingen. 
Met 3 bakkers, Bob en Anita Verhage en Tineke Mak en een chauffeur Sylvia Torn zijn in een record 
tijd  de oliebollen gebakken, ging zelfs zo snel dat met het wegbrengen het niet bij te benen was. Alle
betalingen zijn nog niet binnen, maar wanneer deze binnen zijn, is er totaal € 965,99 binnengekomen
met deze actie en daar zijn we enorm trots op!

Maar ook op de terugkoppeling over de oliebollen is positief en dat is een compliment aan de 
bakkers. Ook voor volgend jaar staat deze actie weer op de plakken, mogelijk met nog meer mensen 
die willen helpen.

Kerstpakketten 
In de zelfde tijd dat iedereen bezig is met de oliebollen, vaart Kees Luijendijk zijn eigen weg, hierin 
lijkt hij zijn roeping te hebben gevonden als verkoper en is in december weer volle bak bezig met de 
verkoop van kerstpakketten. Bij de verkoop van deze pakketten heeft hij €214,- opgehaald voor 
Voorvechter.
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Sociale media en site
De kosten voor de site worden betaald door Kees Folmer als zijnde een gift voor stichting 
Voorvechter. Maar ook met die zelfde site proberen we kosten die gemaakt worden te financieren, 
middels reclames op de site. Hierom is het de wens van de stichting dat er steeds meer mensen de 
site bezoeken en van tijd tot tijd de advertenties aanklikken.

In de onderstaande schema wordt weergegeven het aantal site bezoekers, er zijn duidelijke pieken te
zien wanneer er zaken worden gemeld die er toe doen.  Pieken worden met name veroorzaakt door 
links te delen via Twitter en Facebook, door pakkende titels te gebruiken, worden lezers geprikkeld 
de site te bezoeken.
Doel voor 2016 is het bezoek aan de site te versterken omdat deze ook opbrengsten met zich mee 
brengen. 

Onderstaand een overzicht van site bezoeken per maand.

In onderstaand tabel zijn de inkomsten van de site terug te zien, de site kosten zijn nu nog een 
donatie, maar moeten uiteindelijk opgebracht worden door de site zelf.

www.voorvechter.nl 



Via Facebook wordt Voorvechter gevolgd door uiteindelijk 298 personen, dit is samen met twitter 
het belangrijkste medium om mensen naar de site te trekken, ook via twitter volgen 55 personen de 
activiteiten van de stichting Voorvechter.

Door deze wetenschap is het belangrijk om meer mensen te binden via deze media, zodat alle 
activiteiten meer aandacht krijgen en daardoor meer succesvol kunnen worden.
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Administratie en beloningsbeleid

De voorzitter zal bevoegd zijn tot het beheren van het stichtingsvermogen en het overboeken van 
door het bestuur goedgekeurde donaties en eventuele andere kosten.
De administratie zal maandelijks worden gecontroleerd en geregistreerd door de penningmeester. 
Per kwartaal zal de penningmeester een toelichting bieden op het verloop van de baten en lasten 
van de stichting en of de fondsenwerving dan wel de uitgaven moeten worden bijgestuurd. De 
administratie zal worden vergeleken met de vooraf vastgestelde exploitatie- en projectbegrotingen, 
waarin is bepaald hoeveel geld nodig is om de vastgestelde projecten uit te voeren en daarnaast de 
organisatiekosten te dekken.

Bestuursleden en vrijwilligers hebben in basis geen recht op vergoeding van de gemaakte onkosten 
en uren, tenzij anders is bepaald tijdens de bestuursvergadering, per project zal hierin een 
zorgvuldige afweging gemaakt worden.

Onkosten

Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de 
stichting Voorvechter.

Bestedingscriterium

Er mag niet meer vermogen worden aangehouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk voor het 
doel van stichting Voorvechter. Dit heet het 'bestedingscriterium'. Met het bestedingscriterium 
wordt niet-redelijke vermogensvorming (oppotten van vermogen) voorkomen.

Het vermogen mag in ieder geval aanhouden

 Vermogen dat als legaat (via een erfenis) of schenking is ontvangen. Voorwaarde is dat de 
overledene of schenker heeft bepaald dat alleen het rendement uit dat vermogen mag worden 
gebruikt voor het doel van stichting Voorvechter. Zo'n vermogen wordt ook wel stamvermogen 
genoemd. Het rendement moet uiteraard wel worden besteed voor het doel van stichting 
Voorvechter. Het rendement mag niet als vermogen worden aangehouden.
 Vermogen dat nodig is voor het doel van stichting Voorvechter. Denk bijvoorbeeld aan een 
door de stichting Voorvechter  in stand te houden website.
 Vermogen dat nodig is om het doel te realiseren. Bijvoorbeeld een project omschreven in het
beleidsplan.
 Een redelijk vermogen dat nodig is om de continuïteit te waarborgen. Hierbij mag rekening 
worden gehouden met schommelingen in de inkomsten of toekomstige rendementen.

Verder moet uit de administratie bijvoorbeeld blijken:
welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald

Zo kan o.a. de belastingdienst controleren:

 Of de bestuursleden bovenmatige onkostenvergoedingen of vacatiegelden ontvangen.
 welke kosten de stichting Voorvechter heeft gemaakt
Denk bijvoorbeeld aan de beheerskosten. Zo kan beoordeeld worden of er een redelijke 
verhouding is tussen de kosten en de bestedingen.
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 wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van stichting Voorvechter is.
Zo dat stichting Voorvechter beoordelen kan worden  op het bestedingscriterium.
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Financieel overzicht 2014 en 2015

2014

inkomsten projecten

Projectsaldo 
2014

ontvangen € 810,35
Algemeen € 612,85
Lakens € 147,50
Waterfiets € 50,00

Eindtotaal € 810,35

Ontvangsten

ontvangsten 
2014

ontvangen € 810,35
Donatiesite € 352,86
Investering bestuur € 399,99
Oliebol € 47,50
Vrienden € 10,00

Nog te ontvangen € 247,48
Goededoelshop € 247,48

Eindtotaal € 1.057,83

uitgave

Kosten 2014
uitgaven -€ 408,08

Sitekosten -€ 49,99
Transactiekosten -€ 8,09
Notaris -€ 300,00
Kvk -€ 50,00

Eindtotaal -€ 408,08

2015

www.voorvechter.nl 



Inkomsten projecten

Projectsaldo
Algemeen 4473,46
Lakens 2000
Eindtotaa
l 6473,46

Ontvangsten

Rijlabels Som van Saldo
Nog te ontvangen 1142,91

Bronbokaal 500,6
Goededoelshop 78,32
Oliebol 563,99

ontvangen 3295,55
Bronbokaal 255
Goededoelshop 403,43
Oliebol 402
Paasbrood 970
Rente 0,37
Sponsor 850,75
Vrienden 414

Eindtotaal 4438,46

Uitgaven

Som van 
Kosten

uitgaven 3319,69
Collectenbox 102,85
Stichting Vu-vumc 1200
Transactiekosten 16,84
Zorghuis Daniel 

den Hoed 2000
Eindtotaal 3319,69

2016

Wat gaan we doen in 2016
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Stichting Voorvechter heeft als doel een platform te worden voor acties, ten behoeven van fysieke 
doelen. Om die reden willen we verschillende doelen stellen, voor verschillende onderzoeken voor 
verschillende instellingen. Met deze doelen hopen we verenigingen en scholen te activeren tot het 
opzetten van eigen actie voor deze doelen.
Het aantal doelen is gesteld op 4, deze zullen de komende maanden gefineerd worden. Een van deze 
doelen zal het Familiehuis Daniel den Hoed blijven en gaan we door met het AVL.

Omdat we door willen blijven gaan met het Familiehuis van Daniel den Hoed, willen wij de 
Paasbroden actie ieder jaar laten terug laten komen voor dit doel,dit was in de  eerste editie ook 
voor dit doel geweest en toen ook een groot succes en dat moet de tweede editie ook worden en 
misschien zelfs groter, dit betekend een grotere  en betere aanpak. Daarbij wordt ook gekeken naar 
verschillende pasbroden, de paasbrood zoals deze vorig jaar ook aam de man werd gebracht, maar 
ook een luxere variant en luxe grote gevulde paaseieren. 

Er zal worden gekeken naar een opzet van een voetbaltoernooi zaal en of veld, hiermee zal Michiel 
de komende maanden aan gaan werken. Hierbij nemen we een voorbeeld aan de Bronbokaal, zoals 
deze in het verslag eerder te lezen is geweest.

De plannen voor de tourtocht met bekende bestemming en onbekende route welke nog verder 
uitgewerkt moet worden, zal even geparkeerd worden. De kosten die hierbij gemaakt moeten 
worden, wegen onvoldoende op tegen de inkomsten die deze zouden moeten genereren.

Samen met Arno Torn, wordt gekeken naar de Leen Tour een waterfietsactie van Lelystad naar 
Enkhuizen, langs de dijk, waarbij meerdere teams zich kunnen inschrijven. Het opzetten van deze 
toer staat ook in de kinderschoenen en zal de komende maanden verder worden uitgewerkt. Hier 
zijn al verschillende stappen in genomen, zo is er al contact geweest met de twee gemeenten, waar 
het plan enthousiast is ontvangen. Met deze actie worden teams uitgedaagd de tocht van 32 
kilometer op een waterfiets af te leggen en een kwartet. Een dergelijk kwartet probeert gezamenlijk 
een bedrag van minimaal €600,- bij een gesponsord te krijgen.

Ook zal de oliebollenactie terug komen, waarbij ook zal worden gekeken naar de mogelijkheden tot 
het maken van appelflappen of appelbeignets, hopelijk wordt deze  actie groter en kan er mogelijk 
vanuit meerdere steden deze opzet worden overgenomen.  

Ook zal er gekeken worden naar een dartstoernooi, hoewel deze in het afgelopen jaar geen doorgang
kon hebben, gaan we proberen het dit jaar wel van de grond te krijgen.

Een gedenkavond organiseren met wensballonnen en muziek en dergelijke, een avond om stil te 
staan bij mensen die ontvallen zijn aan kanker, daarbij verkoop van wensballonnen en collecteren. 

En uiteraard hopen we dat veel instellingen, scholen, verenigingen en clubs acties willen gaan 
opzetten om een van onze doelen te ondersteunen, uiteraard ligt hierbij een belangrijke taak bij ons 
zelf, door ons bij deze groepen te promoten.

www.voorvechter.nl 


	Onkosten
	Bestedingscriterium
	Het vermogen mag in ieder geval aanhouden

