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1. Algemeen 
 

Op 12 juli 2018 werd bij notariële akte de Stichting: ‘Goede Doelen Week Sint-Oedenrode’ 

opgericht.  
De stichting verleent ondersteuning aan deelnemende organisaties, die als ‘Goede Doel’-
instelling zijn aangemerkt en een CBF-erkenning hebben, in de vorm van het organiseren 
van, één gezamenlijke collecte per kalenderjaar.  
Daarnaast zet zij zich in om financiële middelen te verwerven om de organisatiekosten 
voor deze jaarlijkse collecte zo min mogelijk te laten drukken op de gezamenlijke collecte-
opbrengst.  
In dit beleidsplan worden de achtergronden beschreven die hebben geleid tot de oprichting 

van de Stichting, en de doelen die het Stichtingsbestuur voor de komende jaren voor ogen 
staan. 
 

2. Achtergrond Stichting Goede Doelen Week Sint-Oedenrode  
Voorheen werden in Sint-Oedenrode, Olland, Boskant en Nijnsel jaarlijks een groot 
aantal collectes gehouden door, en ten behoeve van, diverse ‘goede doelen’-organisaties.  
Voor inwoners betekende dit dat zij vele malen per jaar een collectant aan de deur kregen. 
Daarnaast bleek het voor diverse organisaties steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers 
en collectanten te werven.  
Ook constateerden collecterende organisaties dat, vanwege veranderingen in het 

betalingsverkeer als gevolg van verdergaande automatisering, mensen steeds minder 
contant geld in huis hebben. 

Vandaar de keuze om de handen ineen te slaan.  De organisaties die kiezen voor het houden 

van één gezamenlijke jaarlijkse collecte, zijn ervan overtuigd dat deze werkwijze voor zowel 

de inwoners als voor de eigen organisatie voordeel oplevert. De inwoners worden immers vele 

malen minder benaderd, en voor de ‘Goede Doelen’-organisatie worden de onkosten voor de 

collecte-organisatie gedrukt.  
Zo worden de ‘Goede doelen’-organisaties zowel financieel als praktisch ondersteund bij 
de collecte-organisatie. 

 

3. Visie  
Ieder individu heeft recht op adequate hulp en ondersteuning bij ziekte, armoede of bij 
iedere andere vorm van hulpbehoevendheid. De samenleving als geheel, dat wil zeggen: de 
overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en -instellingen en individuele 
burgers hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid. 
 

4. Missie  
De Stichting, als plaatselijke organisatie, spant zich in om de lokale gemeenschap te overtuigen 

van haar visie en stimuleert de inwoners, organisaties en bedrijven om in de vorm van donaties 

of sponsoring hun bijdrage te leveren aan de ondersteuning van hulpbehoevende medemensen. 

Zij doet dit concreet door een jaarlijkse collecte te organiseren ten behoeve van de doelen van 

de deelnemende organisaties en hieraan de nodige publiciteit te geven. Hierbij is het 

noodzakelijk, in samenspraak met de deelnemende organisaties, de bekendheid van die 

deelnemende organisaties en hun doelstellingen bij de inwoners te bevorderen.  

 

5. Ambitie voor de komende 5 jaren  
De eerste gezamenlijke collecteweek in 2019 was een geweldig succes. Zowel organisatorisch 

als qua draagvlak en engagement bij de vrijwilligers, de inwoners en ondernemers. 

Ook de opbrengst was buiten verwachting hoog. Stichting Goede Doelen Week Sint-

Oedenrode zet zich in om met de volgende collectes tenminste eenzelfde opbrengst te bereiken 

als het bedrag dat in 2019 is opgehaald. Samen met de deelnemende organisaties werkt ze aan 

een groei van maatschappelijke bewustwording en burgerbetrokkenheid om zo uiteindelijk 

voor de komende jaren een jaarlijkse groei van de collecteopbrengst te behalen. 



 

6. Doelgroep  
Namens de deelnemende organisaties richt de stichting haar activiteiten op alle 
bedrijven, organisaties en inwoners in Sint-Oedenrode, Olland, Boskant en 
Nijnsel. 
 

7. Stichtingsbestuur, taakgroepen en deelnemersraad  
De stichting kent een dagelijks bestuur van drie personen (voorzitter, secretaris en 

penningmeester) en vier bestuursleden die de werkzaamheden binnen een taakgroep 
coördineren. Daarnaast is er een Deelnemersraad waarin alle deelnemende organisaties zijn 

vertegenwoordigd. 

 

8. Financiën  
De stichting wil de kosten voor de organisatie van de collecteweek, zo min mogelijk 
laten drukken op de collecte-opbrengst, zodat deze zo maximaal mogelijk ter 

beschikking komt aan de goede doelen. Om dat te bereiken wordt actief gezocht naar 
sponsoren en donateurs die de collecteweek financieel mogelijk willen maken en 

worden andere subsidiebronnen of fondsen aangeboord 

 

8.1 Kostenposten  
Het geld dat voor de organisatie van de collecteweek bijeen wordt gebracht zal 
voornamelijk worden besteed aan:  
-folders en posters  
-aanschaf en onderhoud van banners en vlaggen  
-ontwerp en onderhoud van de website  
-drukwerk en/of printkosten van o.a.: 
  *enveloppen  

  *briefpapier  

  *donatieformulieren  

 

8.2 Beheer  
De Stichting is -conform haar statuten- verplicht een financiële administratie te voeren en een 
jaarrekening op te maken. Alle inkomsten en uitgaven worden gespecificeerd weergegeven.  
Tevens wordt vastgelegd wat de aard van de inkomsten en het vermogen van de stichting is. 

 

De stichting benadrukt dat de bestuurders van de Stichting zich vrijwillig inzetten en géén 
beloning ontvangen. Bij onkostenvergoeding gaat het uitsluitend en alleen om de werkelijk 
gemaakte kosten t.b.v. Stichting.  
De ontvangen gelden uit de collecteopbrengst worden jaarlijks uitgekeerd aan de 
fondsen na aftrek van de noodzakelijke kosten. 
Na afsluiting van het boekjaar wordt door de penningmeester de jaarrekening, de balans, een staat 

van baten en lasten en uitkeringen over het betreffende boekjaar opgesteld. 

Een onafhankelijke kascommissie zal de stukken controleren. 

Na de vaststelling door het bestuur wordt de jaarrekening gepubliceerd op de website. 
 

9. Zakelijke informatie 

De stichting beheert de bankrekening:  
NL 91 RABO 0332 080730 

t.n.v. ‘Stichting Goede Doelenweek Sint-Oedenrode’ 
 

Adres secretariaat: Oranje Nassaulaan 2, 5491 HJ Sint-Oedenrode 
 

e-mail: info@goededoelenweeksintoedenrode.nl 

Website : www.goededoelenweeksintoedenrode.nl 
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