Beleidsplan
Voor u ligt het beleidsplan van stichting Hockey voor Iedereen.
Dit beleidsplan is geldig vanaf 2021 tot en met 2025. Het plan zal jaarlijks
geëvalueerd worden en indien nodig worden bijgesteld.
Dit beleidsplan geeft inzicht in:
-

De doelstelling en de te verrichten werkzaamheden;
De wijze van verwerving van inkomsten;
De besteding van het vermogen van de stichting.

Miled de Man, Femke Tjebbes, Lotte Kuiper, Eugenia Obeng Asare

1. De doelstelling en te verrichten werkzaamheden
Doelstelling
Het bestuur van de stichting vindt het belangrijk dat elk kind, ongeacht de financiële positie van
zijn of haar ouders, lid kan worden van een hockeyvereniging.
Hockey voor Iedereen heeft derhalve als doel de bevordering van de hockeysport voor kinderen
van financieel niet-draagkrachtige ouders ter bevordering van de inclusiviteit.
Om deze doelstelling te bereiken, zullen een aantal bestuurders van de stichting gratis clinics
verzorgen op basisscholen en kinderen mee laten trainen voor een maand bij hockeyclub HIC
Amstelveen.
Onze ambitie
De missie van de stichting is om zoveel mogelijk kinderen van minder draagkrachtige families lid
te laten worden van HIC Amstelveen. De ambitie is om uiteindelijk ervoor te zorgen dat de
kinderen uit onze doelgroep ook bij andere hockeyverenigingen lid kunnen worden, door onder
andere specifieke ervaringen te delen met deze hockeyverenigingen.
Doelgroep
Onze doelgroep zijn kinderen tussen de 6 en 12 jaar uit minder vermogende huishoudens.

2. De wijze van verwerving van inkomsten
De stichting is afhankelijk van donaties (geld of natura) van particulieren en bedrijven,
sponsoring, fondsenverwerving en acties en evenementen door de stichting opgericht.

3. Het beheer en de besteding van het vermogen van de
stichting
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen.
Volgens Artikel 8 van de Statuten sluit het bestuur van de stichting de laatste dag van het
boekjaar de boeken van de stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op
over het verstreken boekjaar. Voornoemde financiële stukken zullen opgesteld worden door onze
penningmeester.
Het ingezamelde geld zal besteed worden voor het gedeeltelijk betalen van de contributie van
het lidmaatschap van kinderen uit minder vermogende huishoudens dat niet vergoed wordt door
het Jeugdsport-en Cultuurfonds, het kopen van hockeymateriaal, hockey-gerelateerde uitgaven
zoals teamuitjes waarvoor de kinderen uit de doelgroep niet voldoende financiële middelen
hebben en promotiemateriaal en alles wat hiermee verband houdt.
De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Geld zal jaarlijks gereserveerd worden
om nieuwe activiteiten op te zetten die verband houden met onze doelstelling. Bovendien zal
geld gereserveerd om een gezonde buffer aan te houden om tegenvallende inkomsten op te
kunnen vangen om de eerder genoemde kosten te kunnen financieren.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

