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1. Inleiding 

 

De Stichting Poás8 (hierna Poás8) is op 9 oktober 2014 opgericht. De akte is verleden door notaris 

mr. Rien Henk Meppelink uit Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 61640921. 

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de stichting Poás8 het actuele beleid vast. Dit 

beleidsplan is voor de periode 9 oktober 2014 tot en met  31 december 2015 en is vastgesteld in de 

bestuursvergadering van 3 november 2014. Het beleidsplan wordt jaarlijks aangepast aan de 

actualiteit voor de volgende editie van Poás8.  

2. Strategie 

 

Doelstelling 

De doelstelling van Poás8 is opgenomen in artikel 2.1. van de statuten en luidt als volgt:  De stichting 

heeft ten doel het bevorderen van de leef kwaliteit en de genezingsmogelijkheden van mensen met 

kanker in Costa Rica door het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de te Costa Rica gevestigde 

Asociación Deportiva Pocho of diens rechtsopvolger, en voorts al hetgeen met - één en ander 

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk -  kan zijn, alles in de ruimste zin van 

het woord, mits in het algemeen belang.  

Bereiken doel 

De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door: 

 het organiseren van sport- /fietsevenementen; 

 het ontplooien van activiteiten die direct of indirect bijdragen aan de verwezenlijking van 

haar doelstelling, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten 

binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan en waarvan de winsten te allen tijde zullen 

worden bestemd voor de verwezenlijking van het doel; 

 het houden van toezicht op de besteding van de bijeengebrachte gelden voor de Asociación 

Deportiva Pocho. 

 

Realiseren doel: 

Concreet doel dat Poás8 in 2014 en 2015 wil realiseren is: 

 het realiseren en in stand houden  van een herberg voor kankerpatiënten en familie in Costa 

Rica. 

Afwezigheid winstoogmerk 

Poás8 heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.5. van de statuten en uit de werkelijke 

werkzaamheden. Poás8 streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat 

Poás8 de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling. 
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Uitgangspunten 

Voor Poás8 is het belangrijkste uitgangspunt dat we absoluut zuiver en integer willen handelen met 

betrekking tot de grote verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van de kankerpatiënt en 

onze sponsoren. Samen met onze sponsoren willen we dat het geld zo volledig mogelijk ten goede 

komt aan de doelen waarvoor het is bedoeld. De organisatie- en beheerskosten van de stichting  

worden betaald van het verkregen geld van sponsors (en inschrijfgeld van een sport-

/fietsevenement) en er wordt naar gestreefd deze niet meer dan € 1.000 per jaar te laten bedragen.  

Poás8 hanteert hierbij de hierna genoemde kernwaarden.  

Kernwaarden 

Poás8 heeft de volgende kernwaarden benoemd: 

 Geen bestuurder, sponsor, deelnemer of vrijwilliger verwerft enig stoffelijk voordeel uit de 

stichting en zij streven er altijd naar hier intrinsiek mee om te gaan. 

 De stichting blijft onafhankelijk en verbindt zich niet blijvend aan wie of wat dan ook. Dit 

betekent bijvoorbeeld ook dat de stichting geen exclusiviteit verleent aan een sponsor of 

deelnemer. 

 De stichting houdt in al haar activiteiten en besluiten steeds het belang van de kankerpatiënt 

voor ogen. 

 De stichting gaat zorgvuldig en respectvol en vanuit de volledige gelijkwaardigheid en 

vertrouwen in elkaar met vrijwilligers en deelnemers om. 

 Vrijwillig is niet vrijblijvend: het is belangrijk op elkaar te kunnen bouwen en om bij te dragen 

wat past binnen je vermogens, waarbij onze doelen steeds leidend zijn. 

 Alle resultaten van alle projecten gesponsord door Poás8 moeten volledig en onverkort ter 

beschikking gesteld worden aan iedereen die daarom vraagt. 

Bestemming liquidatiesaldo 

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Een 

eventueel batig liquidatiesaldo dient (zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting) 

besteed te worden ten behoeve van een andere algemeen nut beogende instelling met een 

soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het 

algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft (artikel 10.3 van de statuten). 

3. Beleid 

 

Richtlijnen voor beoordelen van projecten 

In samenwerking met Asociación Deportiva Pocho wil het bestuur komen tot richtlijnen voor het 

beoordelen van projecten. Daarbij wordt de mogelijkheid onderzocht of één of meer leden van het 

bestuur van Poás8 lid kan zijn van een nog op te richten beoordelingscommissie   
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Bestedingsbeleid 

De criteria voor het waarborgen voor een verantwoorde besteding van de middelen berusten op een 

aantal uitgangspunten: 

 de besteding dient in overeenstemming te zijn met de doelstelling van de instelling.  

 de besteding dient in overeenstemming te zijn met de vastgestelde begroting en het daaraan 

ten grondslag liggend beleid. 

 de verantwoordelijkheid voor één van de begroting afwijkende besteding ligt bij het bestuur 

en dient derhalve te berusten op een daartoe strekkend bestuursbesluit.  

Deze criteria dienen ter bevordering van de transparantie en een zinvolle beoordeling van de 

besteding van de middelen. 

 

Beloningsbeleid 

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 

vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte onkosten en 

een niet bovenmatig vacatiegeld (artikel 3.6 van de statuten) 

 

Beleid financiële duurzaamheid  

De financiële duurzaamheid van de stichting uit zich in: 

 visie voor langere termijn, ook financieel; 

 uitvoering op basis van beleid van de stichting; 

 alleen uitgaven doen binnen (meerjaren) begroting; 

 streven naar algemene reserve van € 1.000 voor risico’s en of onverwachte uitgaven. 

4. Uitvoering beleid 

 

Activiteiten bestuur  

De volgende activiteiten voert het bestuur in 2014-2015 uit om de doelstelling te bereiken:  

1. Aanvragen en voldoen aan ANBI status (http://poas8.cr/organizacion/vision/) 

2. In samenwerking met Asociación Deportiva Pocho te komen tot richtlijnen voor het 

beoordelen van projecten. 

3. In samenspraak met Asociación Deportiva Pocho te komen tot een comité van aanbeveling 

(zie paragraaf 9). 

4. Opstellen huishoudelijk reglement (waar andere zaken in worden geregeld dan die 

onderdelen die al vermeld staan in de statuten). 

5. Besluiten nemen over machtiging en volmacht bestuurders. 

6. Opening van nieuwe bankrekening voor de stichting. 

7. Vernieuwd Plan van aanpak maken voor werving gelden. De volgende activiteiten zijn al 

gepland: 

-  Fiets-en wandelevent op 17 januari 2015  in Nederland. 

-  Sponsor-wervingsactiviteiten in Nederland voor de vierde editie van Poás8, 14 maart 2015.  

8. Deelnemen aan Poás8-2015 en hiervoor sponsoracties op te zetten. 

 

http://poas8.cr/organizacion/vision/
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5. Financiën 

In artikel 7 van de statuten zijn regels opgenomen voor het boekjaar en de jaarstukken. Het bestuur 

heeft besloten vanwege de oprichting van de stichting per 9 oktober 2014 dat het boekjaar loopt van 

9 oktober 2014 tot en met 31 december 2015 (artikel 11 van de statuten). Over deze periode wordt 

ook verantwoording afgelegd in het jaarverslag/jaarrekening. Dit is eenmalig in afwijking van artikel 

7.1. van de statuten dat aangeeft dat het boekjaar van de stichting samen valt met het kalenderjaar. 

Verder stelt het bestuur voor 1 december 2014 de begroting voor 2014-2015 vast met daarin 

opgenomen de beginbalans per 9 oktober 2014. In de begroting wordt opgenomen hoe het 

vermogen voor Poás8 tot stand is gekomen, met vermelding van sponsors en giften vóórdat de 

stichting is opgericht.  

Aan de eisen van de wet, regelgeving en statuten (artikel 7.3) die aan het voeren van een financiële 

administratie wordt voldaan door de stichting. De administratie wordt gevoerd door de 

penningmeester. In ieder geval worden de volgende baten en lasten opgenomen in de begroting en 

jaarrekening: 

1. Ontvangen donaties enz 

2. Ontvangsten uit nalatenschappen 

3. Overige baten 

4. Beheerskosten 

5. Fondsenwervingskosten 

6. Doeluitgaven 

Overeenkomstig de statuten wordt een jaarverslag/jaarrekening vastgesteld door het bestuur. In het 

jaarverslag worden naast de verlies-en winstrekening en balans ook de uitgevoerde activiteiten 

benoemd. 

De begroting en jaarverslag/jaarrekening wordt opgesteld door de penningmeester. 

 

 

Vulkaan Poás in Costa Rica waar elk jaar in maart de sponsoractie plaatsvindt door 8 x de vulkaan te beklimmen 
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6. Vermogensbeheer 

 

Vermogen stichting 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door 

erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten. Al voor de oprichting van de stichting Poás8 zijn 

gelden verkregen uit sponsoring en giften. Deze gelden vormen het startvermogen van de stichting. 

Het startvermogen wordt door het bestuur vastgesteld door middel van de vaststelling van de 

begroting 2014-2015. 

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. De kosten van beheer 

dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting 

(artikel 2.4. van de statuten). 

Beschikken over vermogen 

Op grond van artikel 2.6 van de statuten kan een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon over het 

vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. 

Betalingen uit het vermogen vinden alleen plaats indien het bestuur hiervoor een besluit hebben 

genomen en verder overeenkomstig de artikelen over besluitvorming in de statuten (artikel 6). 

Fiat verlenen voor betalingen uit vermogen vindt plaats door drie  bestuurders, te weten de 

penningmeester, vice voorzitter en bestuurslid-1 (zie ook paragraaf 8). 

Vermogensbeheer 

Het beheer van het vermogen van de stichting vindt als volgt plaats:   

1. Donaties, sponsorgelden en andere baten worden gestort op de bankrekening van de 

stichting. 

2. Tijdelijk niet te gebruiken vermogen op de bankrekening wordt uitsluitend bij dezelfde bank 

op een spaarrekening gezet. 

3. Beleggingen anders dan onder 2 zijn niet toegestaan. 

7. Publicatie 

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website: http://poas8.cr  

8. Organisatie  

Het bestuur van de stichting Poás8 bestaat uit zes leden, te weten:  

Voorzitter :  Piarella Peralta Rodriguez - Wesseling 

Vicevoorzitter :  Edward Troost 

Penningmeester: Tiemo Wesseling 

Secretaris :  Tinke Wesseling  

Bestuurslid-1 :  Rini Teunissen 

Bestuurslid-2 :  Pamela Peralta Rodriguez 

 

http://poas8.cr/organizacion/vision/


8 
 

Ter voorkoming van ongewenste onregelmatigheden en administratieve fouten vanwege enkele 

familierelaties binnen het bestuur heeft het bestuur de nodige extra maatregelen genomen, onder 

andere de fiattering van betalingen uit het vermogen van de stichting.  

9. Comité van aanbeveling 

Het bestuur van Poás8 wil in samenspraak met Asociación Deportiva Pocho komen tot het oprichten  

van een comité van aanbeveling met personen die zowel  in Nederland als in Costa Rica het doel van 

Poás8 kan aanbevelen.  


