
Beleidsplan Stichting Collecteweek Bakkeveen                                                                   30 januari 2020    1 

Beleidsplan Stichting Collecteweek Bakkeveen 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beleidsplan Stichting Collecteweek Bakkeveen 

Datum: 30 januari 2020 

Versie: 02 

 

 

 

Stichting Collecteweek Bakkeveen 

Weverswal 38 

9243 JM Bakkeveen 

collecte@bakkeveen.nl 

www.bakkeveen.nl/collecte 

 

Inschrijvingsnummer: KvK 76440192, RSIN/fiscaal(identificatie)nummer 860623919 

 

 



Beleidsplan Stichting Collecteweek Bakkeveen                                                                   30 januari 2020    2 

Inhoud 
1.  Inleiding .......................................................................................................................... 3 

2.  Doelstelling ..................................................................................................................... 3 

3.  Achtergrond Stichting Collecteweek Bakkeveen ......................................................... 3 

4.  Deelnemende fondsen ................................................................................................... 3 

5.  Doelgroep ....................................................................................................................... 3 

6.  Stichtingsbestuur ........................................................................................................... 4 

7.  Financiën ........................................................................................................................ 4 

8.  Organisatie Collecteweek .............................................................................................. 4 

9.  Wijze van collecteren ..................................................................................................... 4 

10.  Het beheer en de bestedingen van het geld ............................................................... 5 

11.  Planning en taken voor de organisatie van de collecteweek .................................... 5 

12.  Financiële verslaglegging ............................................................................................ 5 

13. Slotbepaling ................................................................................................................... 5 

Bijlagen ................................................................................................................................. 6 

Startbegroting Collecteweek Bakkeveen ............................................................................... 6 

Planning en taken voor de organisatie van de collecteweek .................................................. 7 

 

  



Beleidsplan Stichting Collecteweek Bakkeveen                                                                   30 januari 2020    3 

1.  Inleiding 
Stichting Collecteweek Bakkeveen is opgericht voor het collectief organiseren in het dorp  

Bakkeveen van collecten van alleen fondsen met het CBF-keurmerk (Centraal Bureau 

Fondsenwerving). 

In plaats van wekelijks een collecte voor een goed doel worden alle beschikbare collectanten 

ingezet voor het gezamenlijk collecteren in één week. 

Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke 

maatregelen het wil nemen om de stichting Collecteweek Bakkeveen plaatselijke bekendheid 

te geven. 

 

2.  Doelstelling 

Meer uitgewerkt heeft de Stichting tot doel; 

• Het ondersteunen van geld inzamelen voor de diverse fondsen. 

• Bewoners eenmaal per jaar storen in plaats van 10 of meerdere collectes. 

• Bekendheid van de deelnemende fondsen bij de inwoners bevorderen. 

• Doelstelling van alle fondsen uitleggen aan collectanten en inwoners. 

• Kosten beperken voor het organiseren van de collecte week. 

• Bedrijven benaderen voor sponsoring van de Collecteweek Bakkeveen, enerzijds om 

de kosten te verlagen en anderzijds een extra donatie te doen per opgegeven fonds. 

  

3.  Achtergrond Stichting Collecteweek Bakkeveen 
In 2018 is in Bakkeveen het initiatief genomen afzonderlijke collectes te vervangen door een 

jaarlijkse collecte voor alle fondsen gezamenlijk. 

 

4.  Deelnemende fondsen 
Alleen fondsen met het CBF-keurmerk (Centraal Bureau Fondsenwerving) kunnen meedoen 

aan de gezamenlijke collecte en zitting nemen in het bestuur. Alle andere collectes, 

donateurs, acties of loterijen worden niet toegelaten. 

Fondsen kunnen zich bij het bestuur Collecteweek Bakkeveen aanmelden voor deelname en 

zich conformeren aan het reglement. Het bestuur bespreekt de aanvragen en beslist door 

middel van stemmen of een nieuw fonds aan kan sluiten. 

Jaarlijks stelt het bestuur van de Collecteweek Bakkeveen een collecteweek vast. 

 

5.  Doelgroep 
De inwoners van Bakkeveen, postcodegebied 9243. 
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6.  Stichtingsbestuur 
Voorzitter: Geert Louwes 

Secretaris: Eppie Pera- Mijnheer 

Penningmeester: Emmy Wiltjer – van der Tuin 

 

Het bestuur komt bijeen om te vergaderen en te besluiten over de hoofdlijnen van de 

organisatie en structuur van de Collecteweek Bakkeveen. 

 

7.  Financiën 
Om de collecteweek te kunnen realiseren is geld nodig. 

Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse kosten, basis kosten, om de collecteweek te 

organiseren. 

Daarnaast zijn er eenmalige kosten voor het oprichten van de stichting. 

Globale indicatie van de jaarlijkse kosten en de opstart van de eerst collecte zijn in een  

aparte bijlage vermeld. 

De stichting heeft geen winstoogmerk. De kosten voor het organiseren van de jaarlijkse  

collecte mogen maximaal 10% van de collecteopbrengst bedragen.  

De stichting mag sponsoren werven om de kosten van de collecteweek te verlagen of voor  

extra donaties. 

De sponsoren krijgen het recht op een naamsvermelding op de  

publiciteitsuitingen van de Stichting Collecteweek Bakkeveen.  

 

8.  Organisatie Collecteweek 
Jaarlijks stelt het bestuur van de Collecteweek Bakkeveen een collecteweek vast. 

De eerste gezamenlijke collecte is in de week van 18 tot en met 24 mei 2020.  

 

Wijk coördinatoren.  

De Stichting Collecteweek Bakkeveen werkt met wijkcoördinatoren.  

De wijkcoördinator is het aanspreekpunt van de Stichting Collecteweek Bakkeveen naar de 

deelnemende fondsen. 

De wijkcoördinator helpt samen met het bestuur van de Stichting Collecteweek Bakkeveen 

de collectanten op weg.  

 

9.  Wijze van collecteren 
De jaarlijkse collecte gebeurt met behulp van invullijsten waarop de donateurs een donatie 

per fonds kunnen aangeven. De ingevulde lijsten en het geld worden in een enveloppe 

gedaan en door de collectanten opgehaald met verzegelde collectebussen. 

De donateurs hebben ook de mogelijkheid om een eenmalige bankmachtiging te verstrekken 

aan de Stichting Collecteweek Bakkeveen 
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10.  Het beheer en de bestedingen van het geld 
De Stichting Collecteweek Bakkeveen is verplicht een administratie te voeren. Uit deze 

administratie moet blijken welke bedragen er aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke 

bedragen uitgegeven zijn aan het werven van geld en het beheer van de stichting. Dit geldt 

ook voor alle andere kosten.  

Het bestuur van de Stichting Collecteweek Bakkeveen ontvangt geen beloning.  

Bij onkostenvergoeding gaat het uitsluitend om de gemaakte kosten ten behoeve van de 

stichting Collecteweek Bakkeveen. 

De ontvangen gelden, worden jaarlijks uitgekeerd aan de Fondsen onder aftrek van de 

noodzakelijke kosten. De stichting beheert de bankrekening NL77 RABO 0349 3916 02 

 

11.  Planning en taken voor de organisatie van de collecteweek 
De planning en de uit te voeren taken tijdens de collecteweek zijn in de bijlage omschreven. 

Deze planning wordt jaarlijks met de wijkcoördinatoren besproken en waar nodig aangepast. 

 

12.  Financiële verslaglegging 
Aan het einde van het boekjaar (gelijk aan het kalenderjaar) wordt door de penningmeester 

de boeken afgesloten. Daaruit wordt door de penningmeester de jaarrekening, de balans, 

een staat van baten en lasten en uitkeringen over het betreffende boekjaar opgesteld. Het 

bestuur laat de financiële stukken controleren door 2 wijkcoördinatoren.  

Hierna wordt de afgelopen collecte week geëvalueerd met de wijkcoördinatoren. 

Na de evaluatie wordt een definitief overzicht gepubliceerd op de website en de Slûswachter. 

 

13. Slotbepaling 
In de zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Collecteweek 

Bakkeveen 

 

Dit beleidsplan is goedgekeurd in de vergadering van het stichtingsbestuur op  

16 januari 2020 

 

Aanvulling: Planning collecteweek in een bijlage gezet. 
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Bijlagen 

Startbegroting Collecteweek Bakkeveen 
 

Uitgaven   inkomsten  
Opstart kosten     

Drukwerk  € 1.000,00   Collectemateriaal sponsor  €     150,00  

Bankkosten  €     250,00   Sponsoren  €     500,00  

Hesjes voor collectanten  €     380,00   Externe financiers/lening  € 1.200,00  

Spandoeken  €     250,00   Vlooienmarkt  €     350,00  

Huur skw ruimte  €     100,00   Dorpsbudget  €     180,00  

Collectemateriaal  €     250,00     

Onvoorzien  €     150,00     

Totaal  € 2.380,00   Totaal  € 2.380,00  
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Bijlage  

 

Planning en taken voor de organisatie van de collecteweek 
 

Januari 

Het bestuur van de Stichting Collecteweek Bakkeveen neemt contact op met de  

coördinatoren van de deelnemende fondsen/ goede doelen. Dan wordt een datum gepland 

voor een contactmoment met de wijkcoördinatoren.    

Het bestuur verwerkt de terzake doende opmerkingen uit de evaluatie in het beleidsplan. 

Het stichtingsbestuur legt dan de financiële verantwoording over het afgelopen collectejaar 

af. 

 

Maart 

Benaderen van collectanten, door wijkcoördinatoren. 

Collecteweek vermelden in Slûswachter en website Bakkeveen.nl/collecte 

 

April 

Collectematerialen in orde maken en waar nodig bestellen 

Brieven aanpassen en klaar maken voor de collecteweek. 

Colletanten instrueren over de komende collecte in een gezamenlijke bijeenkomst. 

Bericht in Sluswachter en op de website: bakkeveen.nl/collecte 

 

Mei 

 

In de week voor de collecte: 

Collectematerialen zoals brieven en bussen bij de collectanten bezorgen. 

Vlaggen en spandoeken ophangen. 

In de week na de collecte: 

Collecte opbrengst van de wijk coördinatoren verzamelen. 

Collectematerialen weer innemen. 

Totaalopbrengst afstorten bij de bank. 

 

Juni 

Voorlopig resultaat van de collecte bekend maken. 

Nieuwe collecte datum bekend maken voor het volgende jaar. 

 

September 

De stichting maakt het resultaat van de collecte, na aftrek van de gemaakte kosten, volgens 

de door de donateurs aangegeven verdeling over naar de deelnemende fondsen/ goede 

doelen.  

Het voorlopig resultaat bekend maken op Website en Sluswachter. 

 


