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1. INLEIDING
Dit beleidsplan is de eerste versie die Stichting Geledingszone Stiphout heeft opgesteld ten tijde
van haar oprichting op 8 december 2020 jl.
Het oprichtingsbestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:
Voorzitter:

Dhr. Ing. E.J.H. Aarts MSc.

Secretaris:

Dhr. Ing. W. Boetzkes

Penningmeester:

Dhr. Ir. M.H.A. Bloks

Het bestuur gaat deze beleidsperiode benutten aan de realisatie van haar doelstelling, door
uitwerking en realisatie van haar eerste beleidsplan.
Eind 2021 volgt een actualisatie van dit beleidsplan.
Het bestuur kan in deze periode uitgebreid worden om haar doelstelling te kunnen realiseren.
Aspirant bestuurslid op dit moment is:
Bestuurslid:
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Dhr. Ing. J. Snijders
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2. DOELSTELLING
Stichting Geledingszone Stiphout stelt zichzelf bij statutaire oprichting 8 december 2020 jl. Het
volgende ten doel:
1. Het behoud van het groene karakter van de geledingszone rondom het dorp Stiphout in
de gemeente Helmond. Hieronder wordt verstaan het gebied aangrenzend aan de
bebouwde kom van Stiphout inclusief aangrenzende onbebouwde landschappen;
2. herstel en verbetering van de kwaliteit van de geledingszone;
3. en, behoud van het onbebouwde gebied.
Onder de doelstelling valt mede het behouden en het verbeteren van de natuur-,
landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu
waaronder de lucht, de bodem en het water en het welzijn van mensen en een goede ruimtelijke
ordening alles in de ruimste zins des woords.
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3. WERKZAAMHEDEN
De Stichting gaat haar doelen bereiken:
1. Door proactieve opstelling in de ontwikkeling en realisatie van beleid en plannen die
deze doelstelling ondersteunen;
2. Beleidsbeïnvloeding door overleg, inspraak, zienswijzen via bestuur en politiek en
meedenken over en inbreng van alternatieven;
3. Door inwoners van Stiphout, Helmond en geïnteresseerden te betrekken bij het gebied
en hen te informeren over de kwaliteiten en ontwikkeling van de geledingszone Stiphout
door het inrichten van een website, sociale media, het houden van bijeenkomsten etc.
4. Door samenwerking te zoeken met andere organisaties en omwonenden/ burgers /
personen.
5. Door in rechte op te treden;
6. Door het verrichten van alle verdere handelingen, die met de doelstelling verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Het werkgebied is Stiphout en directe omgeving. De doelgroep waar de stichting zich voor inzet
zijn alle inwoners van Helmond.
Voorts gaat de stichting dit beleidsplan actualiseren eind 2021.
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4. FINANCIEEL
Voor de realisatie van de doelstelling heeft de stichting financiële middelen nodig. Deze kan de
Stichting verkrijgen middels het werven van fondsen en aanvragen van subsidies.
De komende beleidsperiode is primair gericht op het het verkrijgen van giften en donaties. Deze
worden hoofdzakelijk verkregen via een gift-/donatiemodule op de website van de stichting.
De donateurs van de stichting mogen rekenen op de ANBI voorwaarden. De Stichting vraagt
direct naar haar oprichting de ANBI status aan bij de belastingdienst.
De bestuurders van de stichting zijn onbezoldigd. Tevens streeft de stichting naar een zo
efficiënt mogelijke bedrijfsvoering teneinde alle verworven donaties en giften in te zetten voor
het bereiken van haar doelstelling.
De financiële middelen worden grotendeels aangewend voor:
- Promotionele activiteiten en,
- Inwinnen van advies.
De stichting zal conform de geldende ANBI regels haar jaarstukken voor de eerste maal
opstellen in het laatste kwartaal van 2021.
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COLOFON
8 december 2020
(ANBI) Stichting Geledingszone Stiphout
Citroenvlinder 2
5708 DP HELMOND
info@geledingszonestiphout.nl
KvK: 81125046
RSIN: 861942516
Bank: NL94 RABO 0363 7713 52
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