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Inleiding en doel 

De Stichting Roeien met de riemen die je hebt (hierna RMRH) is in 2019 opgericht. De 

stichting staat voor het ondersteunen van mensen/gezinnen die als gevolg van een 

kleine beurs, een zorgtaak en/of de begeleiding van iemand met een geestelijke of 

lichamelijke beperking niet in staat zijn een leuke activiteit of een dagje uit te 

bekostigen. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. 

RMRH biedt samen met haar partners/sponsors/donateurs deze mensen de 

mogelijkheid een dagje uit te zijn of deel te nemen aan een leuke activiteit. Op haar 

website (www.rmrh.nl) toont RMRH de mogelijkheden.  

Dit beleidsplan geldt voor de periode van 2020 tot en met 2025 en zal jaarlijks (indien 

noodzakelijk) worden geüpdatet.  

De Stichting 

RMRH zal duurzaam haar activiteiten vormgeven. Het jaarlijks georganiseerde 

muziekfestival (voor het eerst in 2019) geldt hierbij als één van de bronnen van 

inkomsten. Daarnaast bouwt zij haar groep van donateurs (de meeroeiers) en sponsors 

(het haalsegment) jaarlijks uit. Voorts verbinden zich mensen en organisaties middels 

een eenmalige donatie of schenking (de riemen) aan de stichting. 

De resultaten van voorgaande activiteiten zijn de inkomsten van de stichting. Deze 

inkomsten bestaan naast financiële middelen (geld), uit giften en donaties in de vorm 

tegoedbonnen en/of vrijkaartjes etc, etc….. De ‘inkomsten’ verschillen elk jaar. 

Op de website biedt RMRH haar doelgroep de gelegenheid in te schrijven op een 

activiteit of uitje. Op basis van de volgorde van aanmelden worden aanvragen 

beoordeeld en gehonoreerd. 

Inkomsten 

Als voorgaand beschreven genereert RMRH haar inkomsten uit het jaarlijkse 

muziekfestival, uit sponsoring/donaties en uit giften. De inkomsten bestaan uit geld en 

uit materiele giften als vrijkaarten en tegoedbonnen. Een klein deel van de inkomsten 

wordt gereserveerd voor de bedrijfsvoering van de stichting. Het betreft hier 

bijvoorbeeld de kosten voor het in stand houden van de website, een 

onkostenvergoeding voor bands die optreden op het muziekfestival en kleine uitgaven 

van het bestuur noodzakelijk voor het borgen van een duurzame bedrijfsvoering.  

Beheer vermogen/financiën en bestedingen 

RMRH beheert haar vermogen/financiën op een eenvoudige wijze. De inkomsten 

komen allen binnen op de Rabobankrekening van de stichting. De verkregen 
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vrijkaarten en/of tegoedbonnen worden tegen een waarde van 0 euro in de financiële 

administratie opgenomen en één op één doorgegeven aan de doelgroep. In 

voorkomende gevallen bestaat het dagje uit of de activiteit uit vrijkaarten/tegoedbon 

aangevuld met een financiële donatie in de vorm van een geldbedrag. Dit geldbedrag is 

dan bedoeld voor een kopje koffie met gebak of geldt als bijdrage aan een lunch tijdens 

de activiteit of het dagje uit. De uitbetalingen worden geadministreerd op de 

Rabobankrekening van de stichting.     

Organisatie en bestuur 

De stichting RMRH bestaat bij oprichting uit een bestuur van 5 leden, waarvan het 

dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de penningmeester en de 

secretaris (zie de statuten in de bijlage).  

Tot slot 

De stichting RMRH heeft de ANBI-status. Haar feitelijke werkzaamheden hebben geen 

winstoogmerk. De inkomsten die worden genereert worden binnen een termijn van 2 

jaren ook weer uitgegeven aan haar doelstelling. Het bestuur van de stichting handelt 

volgens de algemeen geldende gedragsregels inzake integriteit en draagt ervoor zorg 

dat zijn niet kan beschikken over het vermogen van de stichting alsof het zijn eigen 

vermogen betreft. Bestuurders dragen volledig vrijwillig bij en ontvangen slechts een 

onkostenvergoeding voor eventuele reiskosten en/of kleine uitgaven in de vorm van 

kopje koffie ed..  

Een batig saldo bij opheffing van de stichting zal worden besteed aan een ANBI met 

een soortgelijk doel die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. 

 

Bestuur RMRH 

namens deze 

voorzitter Eise Ebbelink 


