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1. Inleiding 
In juli 2021 is de Stichting Sporten en Bewegen opgericht. 
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode juli 2021 – januari 2025. 
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van de 
gezamenlijke inspanning in de genoemde periode. !!
!
!
Missie en Visie 
!
 
1.1 Missie 
 
Jong en oud structureel en regelmatig laten bewegen door middel van sport 
 
1.2. Visie 
 
Vanaf een jonge leeftijd sport en/of bewegingsactiviteiten aanbieden, waardoor iedereen structureel 
beweegt en blijft bewegen of zich hierdoor aansluit bij een sportvereniging.  
 
De stichting organiseert hiertoe, om te beginnen, sportactiviteiten op sportpark “De Bosberg” en 
werkt samen met Sportservice Roermond. In de toekomst wordt actief naar samenwerking gezocht 
met andere verenigingen in de regio die een gelijksoortig doel nastreven. 
Ons werkgebied betreft de dorpen Swalmen, Boukoul en Asselt.  

2. Ambities 
 
In de looptijd van dit beleidsplan stelt de stichting zich ten doel om sport- en bewegingsactiviteiten 
op te starten voor meerdere leeftijdscategorieën, het opzetten van een multifunctionele 
sportaccommodatie en het ondersteunen van verenigingen en instanties met eenzelfde doelstelling. 
 
2.1 Projecten 
Sport- en spelmiddagen voor schoolgaande jeugd: 
Op de woensdagmiddagen starten we met sport- en spelmiddagen voor leerlingen van de 
basisscholen. E.e.a. gebeurt in samenwerking met Sportservice Roermond op Sportpark de Bosberg. 
 
Sportbegeleiding BSO: 
Onderzoeken of het mogelijk is om in het kader van de buitenschoolse opvang het mogelijk is om 
voor de desbetreffende kinderen het mogelijk is sport en spel activiteiten aan te bieden op Sportpark 
de Bosberg. 
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Seniorenfitness: 
In het kader van MBVO (Meer Bewegen Voor Ouderen), onderzoeken of er behoefte onder de 
senioren bestaat om op Sportpark de Bosberg, onder professionele begeleiding, te sporten c.q. 
fitnessen. 
 
Activiteitendag: 
Jaarlijks een activiteitendag organiseren, waarbij de lokale verenigingen zich kunnen presenteren 
met als doel ledenwerving en per saldo meer sporters. 
 
Aanleg van een multifunctioneel sportveld: 
Op dit moment wordt voor de sport- en spelmiddagen gebruik gemaakt van de voetbalvelden op 
Sportpark de Bosberg. Aangezien de voetbalvelden slechts een beperkt aantal uren gebruikt mogen 
worden en men weersonafhankelijk wil zijn, is het wenselijk een multifunctioneel kunstgras sportveld 
aan te leggen.  
 
Uitbrengen Sporten en Bewegen Magazine: 
Middels dit magazine willen we alle verenigingen in Swalmen en Boukoul promoten bij de lokale 
bevolking met als doel het werven van nieuwe leden en vrijwilligers. 
 
Ondersteunen verenigingen: 
Door samenwerking met de lokale verenigingen probeert de Stichting een breed draagvlak binnen 
Swalmen en Boukoul te creëren van waaruit ondersteuning aan deze verenigingen kan worden 
gegeven. 
 
2.2 Verantwoording 
Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en 
lasten over het geëindigde boekjaar op welke aan het Bestuur worden aangeboden. 
Voor de aanleg van het multifunctioneel sportveld en het hierbij behorende groot onderhoud zal de 
stichting gelden reserveren voor besteding in toekomstige jaren. 
De stichting heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van 
het doel van de stichting. Eventuele overschotten in enig boekjaar worden benut voor realisatie van 
doelstellingen in de daaropvolgende jaren.  
De stichting hanteert het vier-ogen-principe voor uitgaven boven een bepaald bedrag. De details 
hiervan zijn opgenomen in het “Handboek Goed Bestuur” welk is opgesteld in lijn met de wet WBTR 
(Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)  
 
 
2.3 Fondsenwerving 
De benodigde fondsen worden gevormd door: 

• Aanvragen subsidies en bijdragen 
• Schenkingen, erfstellingen en legaten 
• Het afsluiten van sponsorovereenkomsten 
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• Bijdragen van de stichtingen c.q. organisaties indien de Stichting Sporten en Bewegen 
activiteiten waarneemt voor deze stichtingen en deze hiervoor een bepaalde vorm van 
bijdrage voor ontvangen. 
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Kansen 
Het sterke punt van de stichting bij het realiseren van zijn doelstelling is dat, de doelstellingen 
aansluiten bij het overheidsbeleid. De overheid heeft echter onvoldoende mankracht om e.e.a. ten 
uitvoer te brengen, maar is wel bereid tot financiële bijdragen. 
De stichting heeft een nauwe samenwerking met de Numidia Foundation. De stichting verwacht dat 
dit een positief effect heeft op de samenwerking met lokale ondernemers en verenigingen. 
Steeds meer organisaties zijn zich bewust van het feit dat met name de jeugd te weinig beweegt en 
dat dit op termijn negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid en het welzijn en zijn dan ook bereid 
te investeren om jeugd aan het bewegen te krijgen. 
 
 
 
Bedreigingen 
De stichting is afhankelijk van vrijwilligers. Zonder vrijwilligers, welke steeds moeilijker te vinden zijn, 
kan de stichting niet existeren. 
Voor financiële bijdragen is de stichting afhankelijk van gemeentelijke bijdragen en sponsoring, als 
deze wegvallen vormt dit een bedreiging voor het voortbestaan van de stichting 
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• Inventariseren welke lokale verenigingen ons initiatief ondersteunen en behoefte hebben 
aan samenwerking. Gereed eind 2021. 

• Overleg met lokale basisscholen. Gereed eind 2021. 
• Samenwerking met Buitenschoolse Opvang om te beoordelen in welke mate de stichting 

sport- en spelactiviteiten kan organiseren in samenwerking met de BSO. 
• Uitbrengen magazine. Gereed 1e kwartaal 2022. 
• Ontwikkelen website en inzetten van sociale media. Gereed 1e kwartaal 2022. 
• Opstarten sport- en spelactiviteiten voor de jeugd op de woensdagmiddagen. Gestart per 

september 2021 met ondersteuning van Sportservice Roermond. 
• Aanvragen ANBI-status. Gereed 1e kwartaal 2022. 
• Organiseren van een activiteitendag waarbij de stichting en verenigingen zich kunnen 

promoten voor de lokale inwoners. Planning voorjaar 2022. 
• Opstarten sport- en spelactiviteiten voor senioren. Planning najaar 2022. 
• Aanleg multifunctioneel sportveld. Planning voorjaar 2023. 
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Fondsenwerving 
• Voor de opstartkosten wordt een gemeentelijke bijdrage van de gemeente Roermond 

gevraagd. 
• Afhankelijk van het soort activiteiten, kan van deelnemende organisaties een bijdrage 

gevraagd worden in de vorm van personele bijdragen. 
• Voor de aanleg van het multifunctionele sportveld wordt actief gezocht naar 

sponsorbijdragen vanuit het bedrijfsleven. 
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Vertegenwoordiging 
De stichting heeft een bestuur dat momenteel bestaat uit 5 leden. De stichting wordt 
vertegenwoordigd door het Bestuur of door 2 gezamenlijk handelende leden van het Dagelijks 
Bestuur. 
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. 
Daarnaast kan het Bestuur een volmacht geven om anderen de stichting te laten vertegenwoordigen. 
Per 18 oktober 2021 bestaat het Bestuur uit de volgende personen: 

• Bram Verhaegen, voorzitter; 
• Ernst-Jan Meerbeek, secretaris; 
• Roger Hendriks, penningmeester; 
• Aziz Mahnin, algemeen bestuurslid; 
• Ruud Janssen, algemeen bestuurslid. 

 
Vergoeding 
De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun bestuurstaken. 
 
Tegenstrijdig belang 
Als een bestuurslid vermoedt dat er sprake zou kunnen zijn van tegenstrijdig belang meldt hij/zij dat 
direct aan de overige bestuursleden. 
Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het mogelijke tegenstrijdige belang met alle 
andere bestuursleden. 
Bij een tegenstrijdig belang neemt dat bestuurslid niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming 
bij dat onderwerp. 
 
Bestuursvergaderingen  
Het bestuur vergadert 10 tot 12x keer per jaar. 
 
Raad van toezicht 
Onze stichting heeft geen Raad van toezicht/Commissarissen. 
 
ANBI en WBTR 
De stichting heeft de zogenaamde ANBI-status aangevraagd. Dat wil zeggen dat de stichting door de 
belastingdienst erkend wordt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel hiervan is 
dat enerzijds donaties geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen en anderzijds 
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het voor derden duidelijk is dat de stichting voldoet aan inrichtingseisen welke voor de ANBI-status 
gelden. 
 
Per 1 juli 2021 geldt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) welke is bedoeld om 
wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste 
activiteiten binnen besturen te voorkomen. Alle stichtingen en verenigingen moeten aan deze wet 
voldoen. De statuten van de stichting zijn opgesteld conform de richtlijnen van de WBTR. Als 
aanvulling op de WBTR heeft de stichting een “Handboek Goed Bestuur” opgesteld. 
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