BELEIDSPLAN
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Algemeen

2. Strategie

De Stichting ‘Waarborgen Café de Liefde’, wordt aangemerkt als een ‘algemeen
nut beogende instelling’ (ANBI). Eén van de voorwaarden voor de ANBI status is de
publicatie op de website van een actueel beleidsplan.

2.1 Kernprincipes van de Stichting

1. Inleiding
De Stichting is opgericht op 31-03-2022 te Harderwijk en geregistreerd bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 85955930. De Stichting is opgericht voor
onbepaalde tijd.
Voor de ANBI status is de Stichting verplicht een beleidsplan te publiceren op haar
website. In onderstaand plan legt het bestuur het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van het najaar 2021. De Stichting
heeft de ANBI-Status momenteel in aanvraag. Met dit beleidsplan voldoet zij aan
haar wettelijke plicht om de ANBI status na honorering in stand te houden.

De doelstelling is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt.
‘het behartigen van belangen van sociaal cultureel eetcafé Café de Liefde te
Harderwijk, waaronder begrepen integratie van mensen met een beperking, het
bevorderen van een goede huisvesting, advisering terzake van de exploitatie en
continuering van het eetcafé, het creëren en in standhouden van een ontmoetingsplek voor inwoners van Harderwijk en omstreken, het ondersteunen van
culturele activiteiten en het werven van fondsen en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord. Het doel van de stichting kan niet zijn het maken van
winst. De stichting is gelieerd aan Stichting Grand Café de Liefde.‘
De Stichting heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt o.a. uit het feit dat de stichting
haar opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.
Zoals uit artikel 12.6 van de statuten blijkt zal een batig liquidatiesaldo volledig
ten goede komen aan de doelstelling van de stichting bij ontbinding van de stichting.

De gegevens van de Stichting Waarborgen Café de Liefde zijn:

• Gevestigd: Harderwijk

3. Beleid

• RSIN/Fiscaalnummer: 863802862

3.1 Te verrichten werkzaamheden van de Stichting

• Kamer van Koophandel: 85955930

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

• Bankrekening: volgt

• Het verschaffen van middelen en het verlenen van steun voor de instandhouding van de beschutte werkplek voor mensen met een
beperking bij sociaal cultureel eetcafé Café de Liefde.

• Naam: Stichting Waarborgen Café de Liefde

Het beleidsplan zal, indien nodig, jaarlijks worden aangepast.
In dit beknopte beleidsplan geven wij inzicht in:
• de door de Stichting te verrichten werkzaamheden;
• de wijze waarop de Stichting fondsen wil verwerven;

• Het creëren en in standhouden van een ontmoetingsplek voor inwoners van Harderwijk e.o. die deze doelgroep een warm hart toedragen middels het houden van samenkomsten en lezingen.
• Het ondersteunen van culturele activiteiten gelieerd aan de doelgroep.

• de wijze waarop de Stichting verkregen inkomsten zal beheren;
• de wijze waarop en aan welke doelen verkregen inkomsten worden besteed.
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3.2 Werving en beheer van gelden
De donateurs van de Stichting betalen jaarlijks of maandelijks een bijdrage. Daarnaast kan de Stichting subsidies, giften en of legaten ontvangen (conform artikel
2.5 van de statuten). Het beheer van de verkregen inkomsten wordt risicomijdend
(met hoofdsomgarantie) beheerd door het bestuur.

4.3 Publicatieplicht
De vereniging voldoet aan haar publicatieplicht door middel van publicaties op de
webpagina: www.cafedeliefdeharderwijk/ANBI.

5. Activiteitenoverzicht

3.3 Vermogen van de stichting

De stichting kent een aantal activiteiten:

De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling
van de Stichting.

• Minimaal 2 x per jaar een bijeenkomst met (potentiële) donateurs met een relevant, maatschappelijk thema;
• Minimaal 2x per jaar een bestuursvergadering;

3.4 Bestendigheid
De Stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de diverse projecten. In de jaarrekening, welke in te zien is op de website en op verzoek
bij het bestuur te verkrijgen is, worden de bijdragen en donaties vermeld. In het
jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die in het betreffende
jaar door de Stichting zijn georganiseerd.

• Minimaal 1 x per jaar een bestuursvergadering (of afgevaardigde van het
bestuur); gezamenlijk met de directie van Stichting Grand Café de Liefde.
De aankondiging van de thema-avonden wordt (ook) geplaatst op de website van
de Stichting.

3.5 Beschikken over het vermogen van de stichting
Het bestuur kan, middels in achtneming van artikel 6 van de statuten, beschikken
over het vermogen van de stichting.

4. Overige
4.1 Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de hen in de hoedanigheid verrichte
werkzaamheden geen vergoeding.

4.2 Beschrijving administratieve organisatie
Er is geen aparte beschrijving van de administratieve organisatie. De administratie van de Stichting wordt gevoerd door de penningmeester van de Stichting.
De jaarrekening wordt ook opgesteld door de penningmeester. In de bestuursvergadering van het voorjaar (OF ANDERS) wordt de administratie besproken
en goedgekeurd. Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt, waarin de
goedkeuring of eventuele acties of activiteiten worden beschreven en door wie
deze activiteit moet worden uitgevoerd.
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