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INLEIDING 

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Sterk Staaltje. Dit plan is mede opgesteld in het 

kader van de ANBI-regeling. In onderstaand beleidsplan, vastgesteld op 1 januari 2022, 

legt het bestuur van de stichting het actuele beleid vast. Het beleidsplan wordt jaarlijks 

gecontroleerd en indien noodzakelijk herzien.  
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1. DOELSTELLING 

Stichting Sterk Staaltje heeft ten doel deel te nemen aan de door Stichting Roparun 

gevestigd te Schiedam georganiseerde estafetteloop, genaamd “Roparun”. De 

opbrengst van dit evenement wordt door het bestuur van Stichting Roparun 

toegekend aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan de missie 

van Roparun: “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen 

worden toegevoegd aan het leven.”. 

Naast deelname aan de Roparun tracht Stichting Sterk Staaltje haar doel te 

verwezenlijken door onder meer activiteiten te organiseren, collectes te houden en 

sponsoren aan te trekken. Dit alles ten behoeve van het hierboven gemelde doel en 

overige door de Stichting Roparun nagestreefde goede doelen. Het verrichten van 

alle verdere handelingen, die met in de ruimste zin verband houden met 

bovenstaand doel kunnen ook door de stichting volbracht worden.  
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2. MISSIE & VISIE 

De missie van Stichting Sterk Staaltje is conform de missie van Stichting Roparun, 

namelijk “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen 

worden toegevoegd aan het leven.”. Stichting Sterk Staaltje bestaat volledig uit 

vrijwilligers en tracht zoveel mogelijk geld voor het beoogde doel in te zamelen tegen 

zo laag mogelijke kosten. Dit alles in de ruimste zin van het woord. De stichting dient 

ter continuïteit van team 262 – Stichting Sterk Staaltje.  
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3. STRATEGIE 

Stichting Sterk Staaltje faciliteert team 262 – Stichting Sterk Staaltje jaarlijkse 

deelname aan de Roparun. Om deelname aan dit evenement te financieren en een 

batig saldo ten gunste van het beoogde doel te realiseren, worden activiteiten en 

collectes georganiseerd. Daarnaast worden sponsoren geworven. Los van deze 

activiteiten, collectes en sponsoren kunnen donaties plaatsvinden via de website van 

Stichting Roparun op naam van team 262 – Stichting Sterk Staaltje. Overige 

donaties en sponsorbedragen worden rechtstreeks op de bankrekening van Stichting 

Sterk Staaltje verwerkt. Stichting Sterk Staaltje betracht geen winstoogmerk. 
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4. FINANCIËN 

Stichting Sterk Staaltje is een stichting zonder winstoogmerk, die een algemeen nut 

dient. Gelden die worden verworven door het organiseren van activiteiten en 

collectes dan wel door sponsoring worden na aftrek van de gemaakte kosten en 

voorgeschoten kosten volledig ten gunste gebracht aan Stichting Roparun.   

Alle deelnemers aan team 262 – Stichting Sterk Staaltje, waaronder de bestuurders 

van Stichting Sterk Staaltje, betalen persoonlijk een financiële bijdrage aan de 

stichting ter dekking van noodzakelijke kosten. 

Stichting Sterk Staaltje behoudt jaarlijks niet meer vermogen dan redelijkerwijs nodig 

is om continuïteit aan team 262 – Stichting Sterk Staaltje te kunnen bieden ten 

behoeve van het beoogde doel. Er kan geen (rechts)persoon beschikken over het 

vermogen van de stichting. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen 

beloning voor hun werkzaamheden. De financiële verantwoording met 

jaarrekeningen wordt door de penningmeester binnen 6 maanden na afloop van het 

boekjaar verzorgd. 
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5. ACTIVITEITEN 

Door middel van het organiseren en houden van diverse activiteiten wil Stichting 

Sterk Staaltje samen met team 262 – Stichting Sterk Staaltje haar naamsbekendheid 

vergroten en haar betrokkenheid bij het beoogde doel uitstralen. Op deze manier 

tracht de stichting een batig saldo ten gunste van het beoogde doel na te streven.  

Gezien team 262 – Stichting Sterk Staaltje deelnemers heeft uit diverse regio’s, 

zullen de activiteiten over een groot gebied worden gehouden. Hiermee wordt 

mogelijk de bron van inkomsten vergroot. Waar nodig maakt Stichting Sterk Staaltje 

gebruik van externe vrijwilligers.  

 

Meerdere malen per jaar organiseert Stichting Sterk Staaltje teambijeenkomsten om 

de deelnemers van team 262 – Stichting Sterk Staaltje samen te brengen en 

toekomstige activiteiten tot uitvoer te brengen.  
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6. RECHTSVORM & ORGANISATIE 

Stichting Sterk Staaltje is opgericht op 17 september 2014 en sindsdien 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Organisatievorm:  stichting 

KvK-nummer:  61475432 

RSIN:    854357713 

ANBI-status:  ja 

Vestigingsplaats:  Capelle aan den IJssel 

Postadres:   Scheldedal 51 

    2904 HE Capelle aan den IJssel 

 

 

 

Het bestuur van Stichting Sterk Staaltje bestaat uit: 

Voorzitter   dhr. Twan van der Wel 

Secretaris   dhr. Leendert Klootwijk 

Penningmeester  mw. Annelies Grapendaal-Bol 

 

 

 

Informatie over de stichting is te vinden op: www.teamsterkstaaltje.nl 

Contact met de stichting bij voorkeur via: sterk-staaltje@outlook.com  

http://www.teamsterkstaaltje.nl/
mailto:sterk-staaltje@outlook.com

