
 
 
Stichting Steunfonds Ondernemers Ermelo Harderwijk (SOEH) 
 
BELEIDSPLAN 2020 
 
De onderdelen van dit beleidsplan zijn: 
 

• Strategie 
• Beleid 
• Overige 

 
STRATEGIE 
 
Statutaire doelstelling 
 
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt; 
 

• Ondernemers, woonachtig en gevestigd in de gemeenten Ermelo en Harderwijk, die financieel 
getroffen zijn door het coronavirus, te steunen met een, in eerste aanleg, eenmalige gift 

• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 
Afwezigheid winstoogmerk 
 
De stichting Steunfonds Ondernemers Ermelo Harderwijk is een stichting zonder winstoogmerk, de met de 
activiteiten behaalde opbrengsten zullen ten goede komen aan de doelsteling. 
 
Bestemming batig saldo 
 
Bij ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur. Na vereffening wordt een mogelijk 
batig liquidatiesaldo door de vereffenaars (bestuur) besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende 
instelling met zetel in de gemeente Ermelo of Harderwijk, die een soortgelijke doelstelling als de stichting 
heeft.  
 
 BELEID 
 
Te verrichten werkzaamheden van de instelling 
 

• Het werven van gelden, middels donaties van inwoners, bedrijven, instellingen en serviceclubs, ten 
behoeve van de doelstelling van de stichting 

• Het, laten, beoordelen door externe onafhankelijke deskundigen, van aanvragen van ondernemers en 
ondernemingen uit de gemeente Ermelo en Harderwijk 

• Het verstrekken van de, in eerste aanleg, eenmalige gift aan de betreffende ondernemers en 
ondernemingen uit de gemeente Ermelo en Harderwijk 

• Zich verder te oriënteren op welke wijze samenwerking met, afstemming op, of lering treken uit de 
werkwijze van organisaties met vergelijkbare of verwante doelstellingen kan bijdragen aan de 
realisatie van de doelstelling van de Stichting 
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Werving en beheer van gelden 
 
De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling doormiddel van een website, Facebookpagina en 
media campagne, om mensen, bedrijven, instellingen en serviceclubs een donatie te laten doen. Deze donaties 
kunnen gedaan worden middels een link op het gebruikte medium, waarmee via iDEAL een betaling kan 
worden gedaan. Ook is het mogelijk om een factuur voor een donatie te ontvangen. 
De donaties worden besteed conform de criteria die gelden voor een aanvraag van een eenmalige gift. De 
aanvraag wordt getoetst door een externe commissie van deskundigen. 
Het beheer van de verkregen inkomsten zal blijken uit de boekhouding van de stichting. 
Bestedingsbeleid 
 
De stichting heeft als beleid de ontvangen gelden uit te keren conform de doelstelling. Het beleid is er niet 
opgericht een vermogen aan te houden, daar de verwachting is dat de coronacrisis van tijdelijke aard is. 
 
OVERIGE 
 
De structuur en personele samenstelling 
 
De stichting wordt bestuurd door ten minste drie personen. Deze personen dienen lid te zijn van hetzij de 
vereniging: Lions Club Harderwijk, hetzij de vereniging: Rotary Club Harderwijk. 
De samenstelling van het bestuur is per 24 april 2020: 
 

• Voorzitter: 
De heer H. Beijer 

• Secretaris: 
De heer E.J. Wemes 

• Penningmeester: 
De heer G.T. van Maanen 

 
Beloningsbeleid 
 
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. 
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