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Inleiding 
 
In dit beleidsplan legt Stichting Kersthuis (“de Stichting”) haar beleidsvoornemens voor het jaar 
2016 neer. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van de 
ontwikkelingen in de (wetenschappelijke/fiscale) regelgeving etc. en het aan haar ter beschikking 
staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en haar 
beleid dienen aan te passen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch. 
Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar 
statutaire doelstelling. De Stichting heeft ten doel het zonder winstoogmerk verzamelen van gelden 
ten gunste van stichtingen, verenigingen of andere rechtspersonen en zogenaamde ANBI-instellingen 
gevestigd binnen de gemeente Waalwijk. 
 
De Stichting is opgericht op 20 september 2016. Sinds deze datum heeft zij zich intensief ingezet voor 
het nastreven van haar statutaire doelstelling. Zo is het bestuur begonnen met voorbereidingen van 
de activiteiten in december 2016 waaronder het aangaan van besprekingen met subsidieverstrekkers, 
gemeentelijke instanties (etc.). Hiertoe heeft het bestuur onder meer diverse vergaderingen en 
besprekingen gehouden. Gedurende de periode van het bestaan van de Stichting heeft zij reeds 
concrete toezeggingen voor medewerking ontvangen van diverse instanties en organisaties. 
 
 
Werkzaamheden 
 
Doelstelling 
De Stichting heeft ten doel het zonder winstoogmerk verzamelen van gelden ten gunste van 
stichtingen, verenigingen of andere rechtspersonen en zogenaamde ANBI-instellingen gevestigd 
binnen de gemeente Waalwijk , en tracht haar doel te verwezenlijken door het organiseren van 
fondsenwervende acties, evenementen, collectes, loterijen, veilingen en soortgelijke inzamelingen, 
met als werkgebied ondermeer de gemeenten Waalwijk, Heusden, Loon op Zand, en Wijk en Aalburg 
en overigens al hetgeen te doen dat een bijdrage kan leveren aan de verwezenlijking van de 
doelstelling van de Stichting.  
 
De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. Met de 
werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. De Stichting is tot ultimo 2016   
aangemerkt als algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001. Ook 
voor de periode vanaf 1 januari 2017 zal zij, voor zover haar activiteiten zich voortzetten, proberen 
deze status te verwerven. 
 
Bestuur 
Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit de heer J.C.W.M. Koolen (voorzitter), mevrouw C. van 
Cromvoirt-Kramer (vice-voorzitter), de heer J. van der Schans (penningmeester) en de mevrouw 
S.G.M. Brekelmans (secretaris). 
 
Activiteiten 
De activiteiten van de stichting zijn gericht op het zonder winstoogmerk verzamelen van gelden ten 
gunste van stichtingen, verenigingen of andere rechtspersonen gevestigd binnen de gemeente 
Waalwijk.    
 
Concrete activiteiten die de stichting de komende periode verder wil uitbreiden c.q. wil ontplooien 
zijn: 
 

 Exploitatie Kersthuis 2016 (in het centrum van Waalwijk).  
 
Idee is geënt op de formule van het Glazenhuis van Serious Request. In plaats van doelen ver over 
onze landsgrenzen kiezen wij voor doelen die lokaal/regionaal aanspreken. Een tweetal personen: Ina 
van Cromvoirt (de moeder Teresa van Waalwijk) en Sjaak Koolen (voormalig journalist Brabants 



Beleidsplan Stichting Kersthuis 

Dagblad) laten zich 72 uur "opsluiten"in het glazen Kersthuis, zonder eten, met daaromheen 
acties/activiteiten culiminerend op het Raadhuisplein in de periode van 15 t/m 18 december 2016.  In 
de aanloop naar het Kersthuis en in voormelde periode zullen diverse activiteiten vanuit de lokale 
bevolking worden geëntameerd. Het zwaartepunt komt daarbij vooral te liggen op het  
inschakelen van zoveel mogelijk scholen, verenigingen, organisaties die op hun eigen wijze een 
doorsnede zullen geven van het aanbod aan culturele activiteiten in onze gemeente en de regio. Doel 
is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor enkele regionale goede doelen (oa Hospice en Toon 
Hermanshuis)  
 
Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, zal de Stichting proberen fondsen werven. 
 
 
Werving van gelden 
 
De Stichting wordt gevormd door haar bestuur en vrijwilligers en is volledig afhankelijk van hun 
(kostenloze) inzet. Hiernaast verwacht de Stichting giften, bijdrages en subsidies vanuit ondernemers, 
particulieren en de gemeente(s). (Door middel van het vergroten van de naamsbekendheid  van de  
 
Stichting, eventuele mailings van nieuwsbrieven naar scholen, ondernemers en een brede kring van 
bekenden en bijvoorbeeld het benaderen van bedrijven beoogd de Stichting de benodigde financiën 
voor het nastreven van haar doelstelling te verwerven. De verkrijging van donaties bepaalt in 
hoeverre de Stichting haar doelstelling feitelijk kan nastreven. 

 
De werving van fondsen gebeurt door het bestuur op (een kleinschalige directe manier, door middel 
van het aanspreken van persoonlijke c.q. zakelijke contacten etc.) 
 
Naast donaties van vaste donateurs hoopt de Stichting in de toekomst meer structurele en/of 
incidentele donaties aan te trekken    . 
 
De Stichting is tot ultimo 2016 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet 
inkomstenbelasting 2001. Ook voor de periode vanaf 1 januari 2017 zal zij proberen deze status te 
verwerven. Indien zij deze status bezit, kan zij vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is 
het hierdoor voor de donateurs onder voorwaarden mogelijk de donatie fiscaal gefaciliteerd plaats te 
laten vinden. Indien de Stichting een bedrijf of een natuurlijk persoon bereid vindt om een 
aanzienlijke schenking te doen aan de Stichting, is de Stichting bereid fiscaal advies in te winnen om 
ten behoeve van de betreffende donateur tot een fiscaal gefaciliteerde vormgeving te komen. 
 
 
Beheer van gelden 
 
Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo min 
mogelijk vertraging). De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als 
bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel, reisdeclaraties en 
overige onkostendeclaraties. Veelal worden de kosten van reizen etc. door het bestuur voor eigen 
rekening genomen. 
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking 
hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij 
door de Stichting worden ontvangen. 
Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen 
renten uit hoofde van uitstaande banksaldi. 
 
 
Besteding van gelden 
 
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door 
erfstelling verkregen wordt alsmede door andere baten. De gelden van de Stichting worden 
geïnvesteerd in exploitatie van het Kersthuis 2016. Overschotten worden afgedragen aan stichtingen, 
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verenigingen of andere rechtspersonen en zogenaamde ANBI-instellingen gevestigd binnen de 
gemeente Waalwijk. 
Voor zover de Stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal 
zijn dit vermogen liquide houden. 
  
 
De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor hun 
diensten. 
 
 
  
J.C.W.M. Koolen  C. van Cromvoirt-Kramer  J. van der Schans S.G.M.. Brekelmans 
Voorzitter  Vice-voorzitter   Penningmeester  Secretaris 


