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Beleidsplan  
 

Taartjes voor Harderwijk, Ermelo en Putten is een stichting die zich inzet voor kinderen 
in de leeftijd van 1 t/m 12 jaar wiens ouders zich geen verjaardagstaart kunnen 
veroorloven. 
Wij zijn een groep vrijwilligers en maken op volledige non-profit basis voor deze 
kinderen een verjaardagstaart zodat zij en hun ouders gewoon even kunnen genieten. 
 

Wij zijn ingeschreven bij de KvK.  

KvK-nummer: 66512514 RSIN 856587965. 

 
Bestuursleden en hun functie: 
Voorzitter  :  Nancy Karssen 

Secretaris  :  Marlies den Besten-van Vliet  
Penningmeester :  Judith Huisman-Groeneveld 
 
Vestigingsadres: 
Taartjes voor Harderwijk, Ermelo en Putten 

p/a Geitekamp 37 

3848 AK Harderwijk 
Website: www.taartjesvoorharderwijk.nl 
Email: info@taartjesharderwijk.nl 
Facebook: https://www.facebook.com/Taartjes-voor-Harderwijk-Ermelo-en-Putten 
 
 
 
 
  

http://www.taartjesvoorharderwijk.nl/
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Hoe werven wij geld: 
 
Giften van particulieren en bedrijven ontvangen wij met enige regelmaat op onze 
bankrekening. 
 
Daarnaast hebben wij in december onze Sinterklaas-actie, waar wij ons laten inhuren 
om visites af te leggen bij gezinnen, bedrijven en instellingen als Sinterklaas en Piet. De 
volledige opbrengst hiervan gebruiken wij voor de productie van de taarten. 
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Beheer van het vermogen van de stichting 
 
Stichting Taartjes voor Harderwijk, Ermelo en Putten heeft een zakelijke rekening bij de 
Rabobank in Harderwijk: NL16 RABO 0311 2476 44 

De penningmeester, Judith Huisman-Groeneveld, heeft hiervan de pas in haar beheer. 

Tevens bezit de penningmeester de kas. Zij houdt ook alle inkomsten en uitgaven bij.  

 

Bij een evenement zal een kas met wisselgeld overhandigd worden aan degene die het 
evenement coördineert en na afloop weer naar de penningmeester gaan. Zij regelt het 
financiële gedeelte verder met de bank. 

 

Iedere bestuursvergadering wordt er een overzicht overlegd met de financiële stand van 
zaken. Uitgaven anders dan de gebruikelijke bakbenodigdheden worden altijd vooraf 
overlegd binnen het bestuur. 

 

Verder zal er jaarlijks na het opmaken van het financieel jaaroverzicht kascontrole 
gehouden worden door 1 ander bestuurslid samen met 1 vrijwilliger. 

 

Levensmiddelen die gedoneerd zijn en die wij niet kunnen gebruiken, wat kan gebeuren 
tijdens een promotie evenement, zullen wij niet weggooien, maar doneren aan een 
soortgelijke stichting. Wij zullen dit in de boeken vermelden. 
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Hoe besteden wij ons vermogen. 

Hieronder een geschat volledig jaaroverzicht qua uitgaven. Het is een richtlijn. Aan het 
einde van ieder boekjaar volgt een volledig overzicht. Het jaar 2016 is een kort boekjaar 
omdat de stichting opgericht is op 21-07-2016. 

Als bestuur hebben wij ervoor gekozen om geen individuele vacatievergoeding te 
declareren maar dat bedrag te reserveren om 1 tot 2 keer per jaar met onze vrijwilligers 
bij elkaar te komen en hun te bedanken voor hun inzet. 

 
Verwachtte uitgaven 
200 taarten op jaarbasis    € 2000,- 
Sinterklaas actie     € 200,- 
Vrijwilligersbijeenkomsten   € 200,- 
Los materiaal/ lief en leed etc.   € 100,- 
Onvoorziene kosten     € 100,- 

Totaal      € 2600,- 

 

Verwachte inkomsten 

Donaties particulieren    

Sinterklaas-actie 

 

         Beginbalans Stichting Taartjes voor Harderwijk, Ermelo en Putten 

Debet   Credit   
Datum omschrijving bedrag datum omschrijving Bedrag 
21-07-2016 Saldo kas € 2,96 21-07-2016 Eigen vermogen €2342,96 
21-07-2016 Saldo bank € 1700,00    
21-07-2016 Inventaris € 200,00    
21-07-2016 Voorraad voor 

taarten 
€ 440,00    

      
 Totaal € 2342,96  Totaal €2342,96 
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Prognose en groei 
 
Begin 2021 zullen wij onze werkzaamheden weer oppakken in samenwerking met 
Stichting MFZ De Kiekmure en Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk.  
Wellicht dat er andere soortgelijke stichtingen zijn in Harderwijk, Ermelo en Putten 
waarbij onze visie aansluit. Wij zullen echter niet ingaan op individuele verzoeken. Dat 
doen wij nu niet en in de toekomst ook niet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opheffing stichting 
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Mocht de stichting Taartjes voor Harderwijk, Ermelo en Putten onverhoopt opgeheven 
worden, dan hebben wij in de notariële akte laten vastleggen waar ons vermogen naar 
toe gaat, te weten: 

Bij opheffing van stichting Taartjes voor Harderwijk, Ermelo en Putten zal er een 
liquidatiesaldo worden vastgesteld. Als dit saldo positief is, zal het worden besteed ten 
behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling en 
die als zodanig is geregistreerd.  


