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1 Inleiding
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van stichting HAL in beweging het actuele beleid vast. Dit
beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 juni 2015.
2 Strategie
2.1. De doelstelling van stichting Hal in beweging is opgenomen in artikel 2 van de statuten
en luidt als volgt.
1 De stichting heeft ten doel:
a. het faciliteren en ondersteunen van oncologische zorg voor patiënten, hun familie en overige
		 betrokkenen in het HAL gebied, alsmede het bevorderen en ondersteunen van onderzoek op
		 het gebied van oncologie;
b. en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk
		 kan zijn.
2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het organiseren van evenementen;
- het inzamelen van geld en producten;
- het stimuleren van een gezond leefpatroon gericht op beweging, voeding en bewustzijn
Afwezigheid winstoogmerk
De stichting HAL in beweging heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 3.5 van de statuten en
uit de feitelijke werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit
blijkt uit het feit dat de stichting HAL in beweging de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten
goed laat komen aan haar doelstelling.
Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 12.3 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten
behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling.
3 Beleid
3.1 Te verrichten werkzaamheden van de instelling
De stichting HAL in beweging organiseert sportevenementen. Door het organiseren van sportevenementen draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2 van de
statuten.
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3.2 Werving en beheer van gelden
De stichting HAL in beweging werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de
volgende wervingsactiviteiten.
a. werving door het zoeken van sponsors
b. door het organiseren van een sportevenement waar per sporter een bedrag wordt betaald
Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats deze worden gecontroleerd en beheerd
door de voorzitter en secretaris van de stichting, geen van hen heeft volledig zeggenschap over de
gelden, deze worden gezamenlijk beheerd onder toezicht van de penningmeester. De instelling streeft
ernaar om de beheerkosten niet meer te laten bedragen dan 150,00
3.3 Vermogen van de instelling
De stichting HAL in beweging houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene beheerkosten en kosten ter ondersteuning van de organisatorische
werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting.
3.4 Bestedingsbeleid
Stichting HAL in beweging besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan faciliteren en
ondersteunen van oncologische zorg voor patiënten, hun familie en overige betrokkenen in het HAL
gebied, alsmede het bevorderen en ondersteunen van onderzoek op het gebied van oncologie.
3.5 Beschikken over het vermogen van de instelling
Op grond van artikel 6 van de statuten van HAL in beweging (bepaling omtrent de besluitvorming door
het bestuur) en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkel (rechts)persoon doorslaggevende
zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.
4 Overige
4.1 Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden, conform de bepalingen
in artikel 3.5 van de statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting HAL in beweging heeft geen personeel in
dienst.
4.2 Beschrijving administratieve organisatie
De administratie van de instelling wordt gevoerd door mevrouw G.M.M. Franconeri
De jaarrekening van de instelling wordt opgesteld en gecontroleerd door de heer R. Leenheer
(penningmeester) dit tezamen met de voorzitter van de Stichting Hal in beweging
Dhr. J.Schekkerman, en een nog nader te bepalen onafhankelijke vrijwilliger, met professionele kennis
betreffende financiën (Kascommissie) .
4.3 Publicatieplicht
De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website www.halinbeweging.nl
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