Beleidsplan Stichting Culage Oss (versie augustus 2013)
Inleiding
Binnen de gemeente O ss zijn er talloze ontwikkelingen gaande waarbij wordt geprobeerd
om de relatie tussen de natuur- en landbouwgebieden en de stad weer zichtbaar te maken.
O nder andere op het gebied van biologische landbouw wordt ingezet op een duurzame
productie van voedsel en het nastreven van het belang daarvan. H et belang daarvan voor de
gezondheid van eenieder is evident. Dit zijn positieve ontwikkelingen die voor de meesten
verborgen blijven. De stichting wil bijdragen aan dit veranderingsproces en daar waar
mogelijk het imago van O ss op een positieve wijze promoten en kenbaar maken.

Strategie
 Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting
-

statutaire doelstelling

volgens artikel 3 van haar statuten de dato 30 juni 2013 stelt de stichting zich
ten doel om de gemeente O ss in al haar verschijningsvormen, onder andere op
het gebied van landbouw, landschap, culinair en gezondheid, te promoten, en
voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe
behoort en/ of daartoe bevorderlijk kan zijn.
-

afwezigheid van winstoogmerk

de stichting heeft geen winstoogmerk
-

bestemming liquidatiesaldo

het liquiditatiesaldo zal volgens artikel 15 lid 6 van haar statuten worden besteed
ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige
doelstelling als de doelstelling van de stichting
 Missie
(de gemeente) O ss op allerlei gebieden in een positief daglicht zetten.
 V isie
O ss wordt een toekomstgerichte stad waar mensen op een prettige manier kunnen
wonen, werken en leven.
 W erkzaamheden van de stichting
Projecten opzetten en ondersteunen, in welke vorm dan ook, om (de gemeente) O ss
te promoten. Daartoe worden mede activiteiten ontplooid om fondsen te werven
teneinde die doelen te kunnen realiseren. De stichting zal zich met name richten op
activiteiten in de regio O ss zelf, het gebied onder de Maas.

Beleid
 Te verrichten werkzaamheden van de stichting
-

Een overzicht van de toekomstige projecten en investeringen door de stichting

De stichting wil een boek gaan uitgeven over O ss e.o.
De stichting wil lezingen organiseren
De stichting wil informatieve bijeenkomsten op scholen organiseren
De stichting wil publieke bijeenkomsten organiseren.
 Werving van gelden
-

De wijze waarop de stichting gelden verwerft

1. Gelden uit nalatenschappen
2. Donaties van particulieren en bedrijven
3. Gelden door middel van sponsoring
4. Verkoopopbrengst boek over O ss e.o.

 Beschikken over vermogen van de stichting
-

Beschrijving van de taakverdeling en bestuurdersverhoudingen binnen het bestuur

H et bestuur kent een voorzitter, een penningmeester en een secretarisdie elk
hun taak uitoefenen conform het bepaalde in de statuten. Zij zijn gezamenlijk
bevoegd te besluitenen vertegenwoordigen de stichting.
-

Beschrijving van de wijze waarop over het vermogen van de instelling wordt beschikt

O ver het vermogen van de stichting kan slechts door het voltallige bestuur
worden beschikt, bij meerderheid van stemmen.
-

O mschrijving van de uitvoering van het beleid en toezicht daarop door het bestuur

Rekening en verantwoording wordt afgelegd in de (financiële) verslagen die
openbaar worden gemaakt.

 Vermogen van de stichting
-

Beschrijving van het uitkeringenbeleid van de instelling
Uitkeringen door de stichting kunnen worden gedaan aan instellingen en
instanties, projecten en activiteiten die passen binnen de doelstelling van de
stichting.

-

Cijfermatig overzicht van de uitkeringen conform doelstelling
N og niet aanwezig

Beheer
 V ermogen van de stichting
-

Balans met toelichting waarin de vermogensopbouw van de stichting wordt verklaard

N og niet aanwezig
-

Beschrijving van de wijze van het vermogensbeheer van de stichting en afstemming daarvan met de doelstelling en ht
uitkeringsbeleid

N og niet van toepassing
 Kostenstructuur van de stichting
-

Verhouding van de wervingskosten en de beheerskosten ten opzichte van de bestedingen

De verhouding 10% kosten versus 90% bestedingen is leidend.
 Beloning beleidsbepalers
De bestuursleden van de stichting doen hun werk voor de stichting geheel
onbezoldigd.
 Beschrijving administratieve organisatie
De stichting heeft geen personeel in dienst.

Bijlagen:
-

Statuten

-

Uittreksel kamer van koophandel

