Beleidsplan
Inleiding
Dit beleidsplan beschrijft het beleid van Stichting Bergje Tegen Kanker te
Coevorden. Bij het uitzetten van haar beleid concentreert de stichting zich op
haar statutaire doelstelling.
De Stichting Bergje Tegen Kanker is opgericht op 8 juni 2015 te Coevorden.
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Stichting Bergje tegen Kanker
63493926
Watersnip 10, 7742 PZ Coevorden
Jasmijn 12, 7742 SE Coevorden

Waarom Bergje Tegen Kanker?
Ook kinderen worden direct of indirect getroffen door kanker. Voor hen is er
geen beklimming van de Alpe d’Huez of Mont Ventoux in Frankrijk mogelijk
terwijl veel kinderen ook iets willen ondernemen voor een dierbare. Ook
kinderen willen zich uiten! De ervaring die volwassenen beleven tijdens hun
tocht naar de Alpe d’Huez en Mont Ventoux kunnen kinderen op hun manier
beleven tijdens de tocht, “Bergje tegen kanker”

Het doel
Om kinderen van het basisonderwijs, die zelf bij de ziekte kanker zijn
betrokken (hetzij direct, hetzij indirect), een podium te geven. Een podium dat
ze verdienen!

Werkzaamheden
De stichting nodigt circa 50 kinderen (in principe bovenbouw) per basisschool
uit om mee te lopen bij dit evenement. Scholen kunnen zich bij de stichting
aanmelden.
•

De stichting levert een educatief programma aan de scholen dat gericht is
op het basisonderwijs. Dit programma zal bestaan uit de 3 items:
—— Wat is nu kanker? Een werkstuk geschreven door een kind, voor
kinderen.
—— Gezond eten en drinken voorkomt geen kanker maar reduceert het
wel.
—— Sportief bewegen, hoe conditioneel gezonder het lichaam is, des te
groter is de kans op herstel van diverse ziekten.
• Gelukkig is kanker in vele gevallen niet meer dodelijk. Een oncologische
verpleegkundige zal in de klas aanwezig zijn om dit programma te
begeleiden en eventuele vragen van de kinderen te beantwoorden.
• Aanwezigheid goede doelen: mogelijkheid voor kinderen om hun ervaring
kwijt te kunnen
• Professionele ondersteuning is op de dag zelf aanwezig om kinderen en
begeleiders psychisch en emotioneel bij te staan.

Watersnip 10
7742 PZ Coevorden
06 23 86 47 64
info@bergjetegenkanker.nl
www.bergjetegenkanker.nl

De werkzaamheden van de stichting staan gedurende het jaar in het teken van
de organisatie van het evenement op de Sallandse Heuvelrug. Door het geven
van voorlichting op scholen en gerelateerde instellingen, wordt de betrokkenheid
van deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en goede doelen gestimuleerd.
Ambassadeurs
Ieder jaar is een ander kind of zijn andere kinderen ambassadeur voor de
vereniging. Dit zijn kinderen die een aangrijpende ervaring hebben beleefd,
of er nog middenin zitten, met kanker. Jaarlijks zal letterlijk het stokje door het
kind/de kinderen worden overgedragen aan het kind/de kinderen die het jaar
opvolgend het boegbeeld zijn van Stichting Bergje tegen Kanker. Middels de
website www.bergjetegenkanker.nl wordt bekend gemaakt wie de ambassadeur
is voor de huidige editie.

Vrijwilligers
De stichting voert haar activiteiten uit met enkel de inzet van vrijwilligers.
Zowel vrijwilligers als ook bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden.

Fondsenwerving
De stichting zal zich profileren als een NUL EURO evenement. Echter zal de
stichting, tijdens diverse communicatiemomenten, vermelden dat het evenement
door KWF Kankerbestrijding wordt ondersteund. Ook lokale en/of regionale
goede doelen die zich inzetten voor mensen met kanker of zich richten op
de preventie van kanker kunnen meeliften op de activiteiten van de Stichting.
Aanvullend houdt de stichting zich bezig met het werven van algemene sponsoren
in geld en/of natura, om hun doelstelling te behalen.

Evenement
De activiteiten van de stichting vinden plaats op de Sallandse heuvelrug waarvan
de Holterberg, Haarleberg en Noestelerberg deel uit maken. Uitgangspunt is het
neerzetten van een kwalitatief, maar bovenal veilig evenement waarin kinderen
die affiniteit hebben met kanker - hetzij direct hetzij indirect - een podium
wordt gegeven. Deelname aan het evenement geschiedt op eigen risico. De
financiering van het evenement alsmede de algemene organisatiekosten zullen
door externe sponsoren zowel in natura alsmede in geld gefinancierd moeten
worden.
Elk donatieverzoek wordt door de stichting beoordeeld en mag niet in strijd zijn
met het gedachtegoed van het evenement. Dit houdt in dat wij geen donaties
op welke manier dan ook accepteren die de gezondheid van het kind of
volwassene schaadt!

Beheer van vermogen
De gelden welke de stichting ontvangt uit hoofde van sponsorgeld worden
opgenomen op bank- en spaarrekeningen. De stichting zal deze gelden niet
benutten voor de aan- en verkoop van risicodragende (bank)producten, alsmede
in (on)roerende zaken ter belegging.
Inkopen worden gedaan door of namens de verantwoordelijke bestuursleden
na afstemming met bestuur en/of penningmeester. Uitbetaling van gemaakte
kosten geschiedt door de penningmeester na accorderen van de factuur door
het verantwoordelijk bestuurslid (niet penningmeester).
De penningmeester stelt jaarlijks in samenspraak met betrokkenen een begroting
op. Het bestuur stelt de begroting vast. Daarnaast stelt de penningmeester jaarlijks
een jaarrekening op, bevattend in elk geval een balans en exploitatierekening.
De jaarrekening alsmede de administratie wordt beoordeeld door een
afzonderlijke kascommissie. De jaarrekening wordt door het bestuur vastgesteld
en verantwoord op de website van de stichting.

Beloningsbeleid
Stichting Bergje Tegen Kanker hanteert een antistrijkstok beleid. Conform
statutaire bepalingen ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun
werkzaamheden.

