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Voorwoord
Stichting Kidsrally Brabant is op 11 december 2015 opgericht te ’s-Hertogenbosch. De
stichting probeert door het organiseren van gezellige evenementen geld op te halen voor
goede doelen. Deze evenementen zijn onder andere rally’s, waarbij equipes van ouder en
kind samen een autorally rijden, en zo geld ophalen voor een goed doel. Wij hebben in
eerste instantie gekozen ons te verbinden aan de Stichting Villa Pardoes. Deze organisatie
probeert zieke kinderen en hun familie kosteloos een onvergetelijke, zorgeloze vakantieweek
te bieden.
In dit beleidsplan geven wij u nadere informatie over de Stichting Kidsrally Brabant. Zo
introduceren wij ons doel, onze activiteiten en ons verdere beleid. Dit beleidsplan is
opgesteld door het bestuur, en vastgesteld tijdens de bestuursvergadering 2 januari 2017.
Dit beleidsplan is geldig vanaf de datum waarop het is vastgesteld door de
bestuursvergadering, en geldt uiterlijk tot einde 2018. Indien noodzakelijk zullen tussentijdse
wijzigingen in addenda worden opgenomen.
Met vriendelijke groet,

Daan Reekers
Voorzitter
Stichting Kidsrally Brabant

’s-Hertogenbosch, 2017
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Ons doel
Stichting Kidsrally Brabant heeft als doel een bijdrage te leveren aan een goed doel in
Nederland. In artikel twee van onze statuten is dit als volgt neergelegd:
Artikel 2:
1. De stichting heeft ten doel:
a. het inzamelen van financiële middelen voor een jaarlijks te bepalen goed doel;
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 het organiseren van
autorally’s.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
Wij hebben ons voor de jaren 2016 tot en met 2018 verbonden aan Villa Pardoes. Deze
stichting heeft een ANBI status, en zorgt voor een zorgeloze vakantieweek voor ernstig zieke
kinderen en hun families.
Na het aflopen van de periode waarvoor wij ons hebben verbonden aan Villa Pardoes zullen
wij de resultaten van onze eerste jaren evalueren. Tevens zal dan gekeken worden naar het
al dan niet voortzetten van onze samenwerking met Villa Pardoes.
Alle fondsen die na het organiseren van de autorally overblijven, komen ten goede aan Villa
Pardoes. Wij hebben dus uitdrukkelijk geen winstoogmerk.
Doelgroep
Wij hebben bewust gekozen een evenement te organiseren dat gericht is op ouders en
kinderen samen. De meeste evenementen zijn niet gericht op of geschikt voor kinderen, en
alleen op hun ouders. Wij willen juist kinderen betrekken bij een evenement dat een goed
doel ondersteunt. Zo krijgen kinderen van jongs af aan mee dat het belangrijk is ook aan
anderen te denken, en dat dat heel goed mogelijk is terwijl je zelf ook en hele leuke dag
hebt. Een win-win situatie dus. Om kinderen extra bij het doel te betrekken, is in eerste
instantie gekozen een goed doel te ondersteunen dat iets doet voor kinderen en hun ouders
samen. Villa Pardoes is hiervoor de perfecte partner! Zij zorgen namelijk voor een week
waarin ouders en kinderen samen een onvergetelijke ervaring beleven. Dit is precies wat wij
met ons evenement ook willen bereiken, een onvergetelijke ervaring voor ouders en kinderen
samen.
Uitgangspunten
Onze stichting heeft de volgende uitgangspunten:





Wij organiseren een evenement voor ouders en kinderen samen
Ons evenement vind plaats in Nederland
Met ons evenement steunen wij een goed doel
Het goede doel dat wij steunen is een Nederlands organisatie
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Onze werkzaamheden
Om het gekozen goede doel te ondersteunen, organiseren wij jaarlijks een autorally. Deze
rally is een feestelijke dag, waarop equipes van ouder en kind samen een vooraf uitgezette
route rijden, met onderweg een aantal rustmomenten op vooraf bepaald locaties. De finish
van de rally is op het terrein van Villa Pardoes. Alle equipes worden hier verwelkomd het een
hapje en een drankje, en krijgen een rondleiding door de villa. Op deze manier krijgen de
deelnemers meteen een goed beeld van de stichting waar ze zich op de dag van de rally
voor hebben ingezet.
Vorige projecten
De eerste rally die wij organiseerden, op 10 april 2016, was een groot succes. Er deden
meer dan 40 equipes mee en er waren 3 sponsoren. In totaal hebben we met dit evenement
ruim € 1.000,- kunnen doneren aan het gekozen goede doel, Villa Pardoes.
Toekomstige projecten
Ons tweede evenement zal plaatsvinden op 18 juni 2017. Dan vindt de tweede editie van
onze jaarlijkse rally plaats. Wij hopen dit jaar rond de 60 deelnemende equipes, zodat we
een nog groter bedrag kunnen doneren aan het gekozen goede doel, Villa Pardoes.
Uiteraard zijn wij van plan de komende jaren dergelijke evenementen te blijven organiseren,
om zo jaarlijks een mooie donatie te kunnen doen aan het dat jaar gekozen goede doel.
Het goede doel
De eerste jaren is gekozen voor Villa Pardoes. Deze organisatie probeert zieke kinderen en
hun familie kosteloos een onvergetelijke, zorgeloze vakantieweek te bieden. Of zoals ze zelf
op de website www.villapardoes.nl zeggen:
Wat is Villa Pardoes?
Villa Pardoes is onvergetelijk
Sprookjesachtig vakantieverblijf, spierpijn van het lachen, vrienden voor het leven, even
geen gedokter, een weekje onbekommerd genieten, tranen van geluk …. Villa Pardoes is
heel veel. Vier woorden vatten alles treffend samen: daar vergeet je álles!
Villa Pardoes biedt écht een onvergetelijke gratis vakantie. Voor gezinnen met een ernstig,
mogelijk levensbedreigend ziek kind van 4 tot en met 12 jaar. Voor kinderen die dolgraag
een tijdje aan iets anders willen denken dan hun ziekte. Voor broertjes, zusjes, ouders, opa’s
en oma’s die dromen van een onbezorgde week samen. Even alles vergeten.
“Eigenlijk wil je helemaal niet op vakantie in Villa Pardoes. Want dat betekent dat je een ziek
kind hebt. Maar wat er de afgelopen week hier met ons gebeurde, is zo bijzonder. Even leek
het alsof Sam helemaal niet ziek was. Het ging weer om ons gezin, we hebben genoten.”
(uit ons gastenboek)
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Villa Pardoes bestaat uit twaalf ruime vakantiewoningen, aan elkaar geschakeld rondom de
PicknickPlaats. Het gebouw heeft de vorm van een Slak op een Bloem. Kinderen kunnen er
in een veilige en kleurrijke omgeving spelen. Ouders ontmoeten er lotgenoten. Ze kunnen er
hun verhaal vertellen en ervaringen delen, soms tot laat in de avond.
In Villa Pardoes worden avonturen samen beleefd. Met familie en vrienden. Met Ridders. Met
Barbie. De sprookjes van 1001 Nacht komen er tot leven. Villa Pardoes is voor een weekje
het warme nest waar je thuiskomt na een dag vol leuke activiteiten.
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Onze organisatie
Het bestuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door drie fanatieke rallyrijders. Omdat zij vanuit
hun gezamenlijke passie iets wilden organiseren voor het goede doel, is gekozen dit te doen
door een jaarlijks rally-evenement te organiseren. De bestuurders zijn:




Daan Reekers, voorzitter
George Banken, secretaris
Edward Hendrickx, penningmeester

Zij vormen samen het bestuur, en hebben de dagelijkse leiding over de stichting. Het bestuur
is alleen bevoegd bij meerderheid van stemmen beslissingen te nemen. Op deze manier is
verzekerd dat de middelen van de stichting altijd ten goede zullen komen aan het gekozen
goede doel, en niet door een van de bestuursleden ontvreemd kan worden.
Het bestuur ontvangt geen salaris of andere compensatie voor de door haar uitgevoerde
taken. Enkel in geval een van de bestuursleden directe kosten maakt ten behoeve van de
stichting, zal hij hiervoor een onkostenvergoeding ontvangen.
Ondersteuning
De dagelijkse werkzaamheden ten behoeve van de stichting worden uitgevoerd door
Suzanne Reekers van evenementenbureau Eye for Events. Zij beheert de mailbox van de
stichting en staat als contactpersoon vermeld op de website. Ook zorgt zij voor het bijwerken
van de website en onze facebookpagina. Het evenementenbureau ontvangt hiervoor jaarlijks
een vergoeding. Deze vergoeding is gelijk aan die vergoeding die een andere partij voor de
geleverde diensten zou betalen.
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Financiering en schenkingsbudget
Beleid voor vermogensopbouw en plan voor financiële duurzaamheid van de
organisatie
De stichting verzamelt op vier verschillende manieren financiële middelen.
Allereerst worden deelnamebewijzen voor de rally verkocht. Een standaard
deelnemersbewijs kost € 495,- en geeft toegang tot de rally met één equipe van ouder en
kind met één auto. Voor dit bedrag ontvangen de deelnemers een rallyshirt, hapjes en
drankjes, een routeboek en een onvergetelijke dag!
Daarnaast zij twee types sponsorpakketten beschikbaar. Deze kosten ofwel € 1.995,- of €
4.995,- en geven toegang met resp. één of twee equipes. Ook krijgen de sponsoren
vermelding op stickers, de website en in het routeboek van de rally.
De derde manier waarop wij gelden verzamelen is door het ontvangen van donaties. Wij
vragen tijdens het inschrijfproces om een vrijwillige donatie van onze deelnemers. Tevens is
er tijdens het evenement de mogelijkheid te doneren.
De derde en laatste manier waarop wij fondsen verzamelen is door het verkopen van lootjes
voor en tijdens onze evenementen. Via sponsoren verkrijgen we gratis prijzen, die
vervolgens worden verloot onder de deelnemers aan de loterij. De opbrengsten van de
lotenverkoop vormt daarmee een mooie extra inkomstenbron.
Bestedingsbeleid
De gelden die de stichting verzamelt worden op twee manieren besteed. Allereerst wordt van
onze inkomsten de jaarlijkse rally georganiseerd. Wat aan gelden overblijft na het
organiseren van de rally, zal worden gedoneerd aan het gekozen goede doel.
Uiteraard zijn de kosten van de deelnamebewijzen en de sponsorpakketten zodanig dat na
het organiseren van de rally nog ruim voldoende overblijft om te doneren aan het goede
doel. We mikken er op deze donatie jaarlijks een zo groot mogelijk deel van de opbrengsten
te laten zijn.
Prognose
Het eerste jaar is om en nabij de € 21.000 binnengekomen in onze stichting. Dit geld is
opgebracht door ongeveer 45 deelnemende equipes. Onze doelstelling is het aantal
deelnemers ieder jaar te laten groeien, zodat we ook meer kunnen doneren aan het gekozen
goede doel.
Onze doelstelling is om in 2017 60 deelnemende equipes te hebben, en € 30.000,- binnen te
krijgen. In 2018 proberen we 75 deelnemende equipes aan ons te kunnen binden, en €
40.000,- binnen te krijgen.
Daarbij komt dat de opstartkosten het eerste jaar genomen zijn, hierbij valt te denken aan
notariskosten, maar ook aan kosten voor het opzetten van een website en kosten voro het
verkrijgen van grotere naamsbekendheid. Deze kosten zullen bij volgende edities van het
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evenement lager zijn. Daarbij komt dat de organisatiekosten per equipe dalen, als er meer
deelnemers zijn. Door combinatie van deze factoren zal bij een groeiend deelnemersaantal,
de donatie aan ons goede doel jaarlijkse zowel relatief als absoluut hoger worden.
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Vermogensbeheer
De wijze waarop uw ANBI over het vermogen kan beschikken
Aangezien er jaarlijks één evenement wordt georganiseerd, is van vermogen in onze
stichting nauwelijks sprake. Al het binnenkomende geld wordt namelijk ofwel uitgegeven aan
de organisatie van de rally, ofwel uitgekeerd aan het gekozen goede doel. Zo zal nooit een
groot vermogen in de stichting zelf ontstaan. Uiteraard houden wij wel een kleine buffer aan
om aan onze lopende verplichtingen te kunnen voldoen.
Daarnaast houden wij een kapitaalbuffer aan die er voor zorgt dat een financieel
tegenvallend jaar kan worden opgevangen zonder dat de stichting meteen in financiële
problemen beland. Op deze manier is de continuïteit van de stichting, en daarmee de
geldstroom richting het gekozen goede doel, gewaarborgd.
Om het vermogen van de stichting te beschermen, zijn de bestuurders oneven in aantal, en
alleen gezamenlijk bevoegd. Zo wordt voorkomen dat een van hem op ongeoorloofde wijze
over het vermogen van de stichting kan beschikken.
Balans en samenhang tussen schenkingsstrategie en vermogensopbouw
In de bijlage van dit beleidsplan vindt u de jaarrekening van 2016, die een goed beeld geeft
van de opbrengsten- en kosten die onze stichting dat jaar heeft gehad. Jaarlijkse zullen wij
een nieuwe jaarrekening publiceren op onze website.
Beschrijf hoe het vermogen wordt beheerd en met welk beleid. Is er een
beleggingsstatuut?
Een eventueel batig saldo dat in de stichting achterblijft bij liquidatie, zal conform artikel 12
van onze statuten worden uitgekeerd aan en ander Algemeen Nut Beogende Instelling die
qua doel aansluit bij onze eigen doelstelling.
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