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Inleiding

De Stichting PVGNL te Grootegast (hierna: de stichting) is opgericht op 29 juni 2012. Het initiatief
hiertoe is onder andere genomen om vervoer te verzorgen voor (chronisch) zieke en gehandicapte
kinderen en volwassenen.
De PVGNL tracht dit te bereiken met voertuigen die eerder in de Verenigde Staten dienst hebben
gedaan als hulpverleningsvoertuig, of daar zoveel als mogelijk op gelijkend.
Met dit beleidsplan beoogt de stichting een kader te scheppen voor de korte (2020) en
middellange (2021-2024) termijn.

Organisatie

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55609635. De stichting is
statutair gevestigd in de gemeente Rotterdam en het correspondentieadres is Berkenstraat 21,
9861CL Grootegast.
De website is www.politievoertuigengroep.nl en het e-mailadres is info@politievoertuigengroep.nl.
De voorzitter is de heer N. Klunder, de secretaris is de heer A. Bos en de penningmeester is de heer
N. de Knoop. De heer S. Kuipers is algemeen bestuurslid, alsmede reservevoorzitter, -secretaris en penningmeester.

Werkzaamheden
Statutaire doelen
Conform de statuten van de stichting zijn de doelen:
1. Recreatief vervoer en re-enactment (ten behoeve) van (chronisch) zieke en gehandicapte
kinderen en volwassenen met gebruikmaking van hulpverleningsvoertuigen, met als doel hen
de gelegenheid te geven even de dagelijkse problemen en beperkingen te vergeten en hen
een hart onder de riem te steken. De hulpverleningsvoertuigen zijn voornamelijk voertuigen
zoals die in de Verenigde Staten zijn gebruikt als hulpverleningsvoertuig, origineel of replica
2. Tentoonstellen van voertuigen als bedoeld in het vorige lid
3. Het deelnemen aan evenementen waarvan het doel of de strekking overeenkomt met de
doelen zoals vermeld in de vorige leden
4. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
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Werkzaamheden op korte termijn (2020)
Op korte termijn is de stichting voornemens de volgende activiteiten te ontplooien:
ORGANISATORISCH
 Opstellen begroting 2020
 Aanvragen ING-rekening (lopend)
 Wijzigen statuten
 Wijzigen huishoudelijk Reglement
 Aanvragen ANBI-status
 Aanvragen ontheffing OGS
 Aanpassen website
UITVOEREND
 Aanbieden recreatief vervoer aan organisaties als Stichting Hoogvliegers
 Acte de préséance geven op verschillende goede doelen-evenementen
 Twee sleutelevenementen bijwonen waarbij zoveel mogelijk vrijwilligers aanwezig zijn
Werkzaamheden op middellange termijn (2021-2024)
ORGANISATORISCH
 Opstellen begroting 2021-2024
UITVOEREND
 Uitbreiden aantal evenementen
 Uitbreiden aantal vrijwilligers

Werving van inkomsten

De stichting zal voorzien in haar inkomsten door:






donaties
subsidies en sponsorgelden,
verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift
de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten
en de exploitatie van haar bezittingen
overige baten

In de praktijk tracht de stichting de volgende inkomsten te generen:
 Inkomsten uit bijwonen evenementen
 Bijdragen van vrijwilligers
 Verkoop van merchandise
 Sponsoring van bedrijven
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Beheer van het vermogen

Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed. Reservering van gelden
kan geschieden op basis van meerjarenbeleid.
De indirecte kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Veel van de indirecte werkzaamheden
geschieden door het bestuur en vrijwilligers. Het inschakelen van (betaalde) derden wordt waar
mogelijk voorkomen. De indirecte kosten zullen voor het grootste deel bestaan uit de
vergaderkosten, kosten voor de website, website en bankkosten.
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking
hebben. Alle schenkingen worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de
Stichting worden ontvangen.
Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te
vorderen renten uit hoofde van uitstaande banksaldi.
De stichting kan schulden aangaan. De stichting heeft geen winstoogmerk en zal een eventueel
liquidatiesaldo aan een doel dat het doel van de stichting zo dicht mogelijk benadert.

Besteding van het vermogen

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door de onder “Werving van inkomsten” genoemde
inkomsten. De gelden van de Stichting worden geïnvesteerd in de totstandkoming en de
instandhouding van de organisatie en het faciliteren van de vrijwilligers in het behalen van de
doelen.
Voor zover de stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal
zijn dit vermogen beleggen in defensieve fondsen.
De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een bovenmatige onkostenvergoeding voor hun
diensten.
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