Beleidsplan Stichting MirandaMania 2021
Dit meerjarige plan geeft inzicht in de manier waarop de Stichting het werk uitvoert om haar
doelstelling te bereiken. Het geeft inzicht in:
•
het werk dat de instelling doet
•
de manier waarop de instelling geld werft
•
het beheer van het vermogen van de instelling
•
de besteding van het vermogen van de instelling

Strategie
Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling
•

Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen van het lichamelijk en geestelijk welzijn van de mens;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

•

Afwezigheid van winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle werkzaamheden gebeuren op vrijwillige
basis. De werkzaamheden worden zo georganiseerd, dat er zoveel mogelijk
gedoneerd kan worden aan diverse goede doelen.

•

Bestemming liquidatiesaldo
Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het
liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming
van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld; een eventueel batig saldo
dient te worden besteed ten behoeve van het algemeen nut of dient te worden
uitgekeerd aan een (andere) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Missie
Met het motto Sporten voor Goede Doelen vult de stichting haar missie in.
Zij wil een bijdrage te leveren aan het lichamelijke en geestelijk welzijn van de mens en
daarmee fondsen verwerven. Deze fondsen worden gebruikt voor voorlichting, preventie en
genezing en nazorg.
Werkzaamheden van de instelling
a. het organiseren van evenementen;
b. het bijeen brengen van gelden;
c. het werven van sponsoren;
d. het genereren van media aandacht,
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Beleid
Te verwachten werkzaamheden van de instelling
Jaarlijks organiseren van een 1 of 2 daags evenement bij voorkeur in maart.
Een overzicht van de toekomstige projecten door de instelling
2022 – 4 maart 2022 Jeugdspinningmarathon
2022 – 5 maart 2022 Spinningmarathon en Muziekfestival
2023 – Kanker preventie campagne dmv drive-in escaperoom|
2023 – Spinningmarathon en muziekfestival
Werving van gelden
De gelden worden geworven door middel van:
a. inschrijfgelden evenementen;
b. sponsorbijdragen zowel financieel als in natura;
c. donaties;
d. acties (veilingen, bingo’s, flessenactie’s etc.)
Beschikken over het vermogen van de stichting
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende
de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze
werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit
te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
Beschrijving van het uitkeringen beleid van de instelling
Het jaarlijkse verworven saldo is bestemd voor diverse lokale als nationale doelen.
Deze doelen worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
De gekozen doelen dienen bij voorkeur kanker gerelateerd te zijn en bij te dragen aan
voorlichting, preventie, onderzoek, genezing.
In ieder geval dient het saldo te worden besteed ten behoeve van het algemeen nut of dient
te worden uitgekeerd aan een (andere) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Cijfermatig overzicht van de uitkeringen conform doelstelling
Een overzicht van de uitkeringen wordt opgenomen in de jaarrekening.
Donaties aan:

Totaal:

Melanoom stichting
Inloophuis Medemblik
Stichting Madelief Boon
Nathaliens Victory Foundation
Stichting Save Dave
doneeractie.nl - Robin Stienstra
Alpe d'Huzes - team MirandaMania
Nathalie
Doreen Bouwman
AVL Foundation - Lotte Zwaan
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€ 139.970,00
€ 101.870,00
€ 20.000,00
€ 7.000,00
€ 4.000,00
€ 1.000,00
€
500,00
€
500,00
€ 1.000,00
€ 3.100,00
€ 1.000,00
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Beheer
Vermogen van de instelling
De penningmeester beheert het vermogen van de stichting.
Het vermogen mag niet worden belegd of vervreemd zonder dat het bestuur hier
overeenstemming heeft bereikt. Ieder lid van het bestuur mag doelen aanbrengen.
In de vergadering wordt besloten aan welke doelen een uitkering wordt gedaan.
De penningmeester verzorgt jaarlijks een jaarrekening. Binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar dient de jaarrekening door het bestuur vastgesteld te worden. De jaarrekening
wordt gepubliceerd op de website van de stichting.
Kostenstructuur van de instelling
In de jaarrekening wordt de verhouding van de organisatiekosten en de donaties ten
opzichte van de inkomsten weergegeven.
Gemiddelde overzicht met representatieve jaren 2014 tm 2019
inkomsten
€ 128.577,61
donaties
€ 98.100,00
organisatiekosten
€ 32.349,39

75%
25%

Beloning beleidsbetalers
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Indien deze
kosten moeten worden gemaakt, dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt en apart
geregistreerd te worden in de administratie.
Beschrijving administratieve organisatie
De administratieve organisatie is de verantwoordelijkheid van de secretaris en
penningmeester.
De betalingen en ontvangsten worden beheerd door het lid beheer bankzaken en
inschrijving. Deze verzorgt ook de eventueel benodigde sponsoringsfacturen.
De penningmeester verzorgt de financiële administratie.
Het opstellen van de jaarrekening wordt verzorgd door een extern boekhoudkantoor.
De vergadering stelt de jaarrekening vast.

Bestuur
Het bestuur van de "Stichting MirandaMania" bestaat uit:
Roel Braaksma
Voorzitter
Marc Meendering
Secretaris en Penningmeester
Verony Braaksma
Lid beheer bankzaken en inschrijving
Marco Jonk
Lid
Gerard Meijaard
Lid
Het aantal bestuursleden is minimaal 3 en altijd oneven.
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Contactgegevens:
Stichting MirandaMania
Westerhaven 24
1671 CJ Medemblik
0227-542673
info@mirandamania.nl
www.mirandamania.nl
KvK-nummer:
RSIN:
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54446473
8513.08.557

