
Beleidsplan Stichting Riders For Health Benelux 

 

Naam:  Stichting Riders for Health Benelux 

RSIN: 8065.03.610 

KvK: 36051858 

Adres:  Postbus 50025, 

 9400 LA Assen 

E-mail:  info@riders.nl 

 

Doelstelling 

1. De stichting heeft overeenkomstig haar statuten ten doel; 

A. Het verminderen van ziekte en armoede in de ruimste zin van het woord in het algemeen en 

in het bijzonder: 

1. Het wereldwijd verstrekken van financiële steun, goederen en diensten in verband met 

de financiering en uitvoering van de basisgezondheidszorg. 

2. Het behoud en de bescherming van de gezondheid van de bevolking door het verzorgen 

van opleidingen in de basisgezondheidszorg. 

3. Het verzorgen van opleidingen en trainingen aan diegenen die gezondheidszorg bieden, 

in rijvaardigheid en het onderhouden van motorfietsen, personenauto’s en vrachtauto’s.  

B. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door; 

A. Het verwerven van fondsen en bijdragen op elke mogelijke manier, zonder dat de 

stichting een anders dan kleinschalige, permanente handelsonderneming zal drijven. 

B. Het oprichten van, ondersteunen van, samenwerken met, informatie uitwisselen met en 

voorlichting geven aan (andere vergelijkbare of overeenkomstige) rechtspersonen of 

instellingen die één of meer doelen van de stichting nastreven.  

De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt uit het feit dat de met 

haar activiteiten verkregen opbrengsten ten goede komen aan haar doelstelling.  

 

Beleid 

De stichting beheert een vermogen dat bestaat uit liquiditeiten. Voor meer informatie wordt 

verwezen naar het jaarverslag dat jaarlijks gepubliceerd wordt op de website van de stichting. 

Beheer van gelden 

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit donaties, fondsenwerving, schenkingen, legaten, 

toevallige baten en andere wettige inkomsten. 

Vermogen van de stichting 

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. 
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Bestedingsbeleid 

De stichting verstrekt financiële bijdragen aan projecten van Riders for Health International ter 

ondersteuning van de lokale projecten.  

Beschikken over het vermogen van de stichting 

Overeenkomstig haar statuten en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele individuele 

(rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele 

(rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen. 

Beloningsbeleid 

De bestuursleden ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen 

andere beloning dan een vergoeding van gemaakte onkosten. De stichting heeft geen personeel in 

dienst. Alle werkzaamheden van de stichting worden verricht door en met vrijwilligers. Het bestuur 

kan vrijwilligers een vergoeding toekennen - o.a. voor gemaakte onkosten - van maximaal de 

wettelijke (fiscale) normen voor vrijwilligersvergoedingen. 

Beschrijving administratieve organisatie 

De financiële administratie wordt gedaan door de gevolmachtigde (company secretary). Het bestuur 

stelt de jaarrekening vast en keurt deze goed. De stukken worden gepubliceerd op de website van de 

stichting. 

Publicatieplicht 

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website: 

www.riders.nl 

Onder het tabblad ANBI zal het volgende worden gepubliceerd: 

De jaarrekening van de stichting 

RSIN of fiscaal nummer van de stichting 

De bestuurssamenstelling 

Het (verkort) beleidsplan 

Beloningsplan, vrijwilligersvergoeding. 

 


