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1

Inleiding

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de instelling het actuele beleid vast. Het
beleidsplan zal, indien nodig, jaarlijks worden aangepast.

2

Naam van de instelling

Stichting You better PINK

3

RSIN / Fiscaal nummer

856341393

4

Adresgegevens

Stichting You better PINK
Lakenkopersweg 138
1383 CT WEESP
0294 – 773 065 / 06 – 21 686 906
info@youbetterpink.nl
www.youbetterpink.nl

5
5.1

Strategie
Statutaire doelstelling

De doelstelling van de instelling is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt.
De stichting heeft ten doel het ondersteunen – en (doen) bevorderen van (wetenschappelijk)
onderzoek naar de behandeling van kanker in het algemeen en van borstkanker in het
bijzonder en het verrichten van al wat met het bovenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- het verwerven van fondsen en financiën ter ondersteuning van het doel, onder meer
door het organiseren van evenementen.
- het geven van voorlichting en het vragen van aandacht voor bedoeld onderzoek.
- het samenwerken met andere organisaties met soortgelijk doel.
5.2

Afwezigheid van winstoogmerk

De instelling heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.3 van de statuten en uit de
feitelijke werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit
blijkt uit het feit dat de instelling de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat
komen aan haar doelstelling.
5.3

Bestemming liquidatiesaldo

Zoals blijkt uit artikel 13.2 van de statuten zal een batig liquidatiesaldomoeten worden besteed
ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling.
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6
6.1

Beleid
Te verrichten werkzaamheden van de stichting

De instelling verricht de volgende werkzaamheden. Onder meer door het verrichten van deze
werkzaamheden draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in
artikel 2 van de statuten.
6.1.1 Fondsenwerving
Uit naam van de stichting wordt bedrijven en particulieren gevraagd een financiële bijdrage te
leveren. Dit gebeurt persoonlijk, telefonisch of door middel van digitale nieuwsbrieven.
6.1.2 Sluis & Bruggenfeest
Tijdens de jaarlijkse braderie eind augustus verkopen we diverse roze gekleurde artikelen en
kunnen mensen tijdens PINK Request een plaatje aanvragen bij Radio Weesp.
6.1.3 Statiegeldactie bij supermarkten
In de maanden september en oktober kan het winkelend publiek bij diverse supermarkten in
Weesp en Muiden statiegeldbonnen doneren. De opbrengst is voor You better PINK.
6.1.4 Weesp kleurt roze
Wij vragen Weesper winkeliers in oktober om acties op te zetten waarvan de opbrengst
bestemd is voor You better PINK.
6.1.5 Het evenement You better PINK
Op zaterdag 5 november vindt het evenement You better PINK plaats. Een benefietdiner in de
Grote Kerk in Weesp. De opbrengst van die avond komt tot stand door middel van
kaartverkoop, heel veel belangeloze medewerking van bedrijven en personen, en een veiling.
6.2

Werving en beheer van gelden

De instelling werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de in artikel 6.1
genoemde fondsenwervende activiteiten.
Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats.
Het vermogen dat door de Stichting wordt aangehouden is van belang voor de continuiteit van
de werkbaarheid van de doelstelling.
Stichting You better PINK streeft ernaar om de beheerkosten niet meer te laten bedragen dan
vijf procent van de verworven fondsen.
6.3

Vermogen van de instelling

Stichting You better PINK houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de
stichting.
Stel dat we 20.000 euro ophalen, dan houden we maximaal 1000 euro in kas om de komende
twee/drie jaar dat we geen activiteiten ontplooien de beheerkosten (bank, kvk, hosting, etc.)
te kunnen betalen.
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6.4

Bestedingsbeleid

Stichting You better PINK besteed de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan
projecten die Pink Ribbon zorgvuldig selecteert.
Stichting Pink Ribbon financiert projecten en onderzoeken op het gebied van behandeling,
nazorg en lange termijn effecten van borstkanker. Met als doel een beter en langer leven voor
de (ex) borstkankerpatiënt.
Op http://www.pinkribbon.nl/doelbestedingen/overzicht.html vindt u een overzicht van de
onderzoeken en projecten die Pink Ribbon reeds heeft gefinancierd.
6.5

Beschikken over het vermogen van de instelling

Op grond van artikel 7.7 van de statuten van Stichting You better PINK en haar feitelijke
werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de
instelling. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de
instelling als ware het eigen vermogen.

7
7.1

Overige
Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, conform artikel
3.3 van de statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de
bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in
dienst.
Vooralsnog hebben alle bestuursleden ervoor gekozen om van bovenstaande geen gebruik te
maken.
7.2

Beschrijving administratieve organisatie

De Stichting You better PINK is als ANBI stichting verplicht een administratie te voeren. Uit
deze administratie moet blijken welke bedragen er (per bestuurder) aan
onkostenvergoedingen zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld
en het beheer van de instelling. Dit geldt ook voor alle ander kosten, wat de aard en omvang
van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.
De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling
van de Stichting. De Stichting beheert bankrekeningnummer NL 12 INGB 000 737 5684.
Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot en met 31 december) wordt door
de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande
uit de balans en de staat van herkomst en bestedingen (cf artikel 8.2). Het bestuur beoordeelt
en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert
de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de
website.
7.3

Publicatie

De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website
www.youbetterpink.nl/stichting.
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