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Hoofdlijnen van het beleidsplan 
Stichting sMiles Foundation 

  
Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de doelstellingen van de 
Stichting sMiles Foundation worden uitgevoerd. 
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sMiles Foundation is op 23 november 2017 opgericht.  
De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 70148147. Het RSIN nummer is 858163251. 
  
 Bestuur 
  
De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, hetzij door twee 
gezamenlijk handelende bestuursleden. 
  
1. De heer A. Van Beek  voorzitter 
2. Mevrouw A. Joldersma secretaris 
3. De heer R. Jeurissen  penningmeester 
4. De heer J. Gombert  bestuurslid 
5. De E. van Wijngaarden  bestuurslid 
  
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar en 
zijn direct na hun aftreden herbenoembaar. Bestuursleden kunnen 
maximaal 2 keer worden herbenoemd. 
  
Doelstelling van de stichting: 
  
  
1.      De stichting heeft ten doel het (meerdere keren per jaar) organiseren 

van een dag(deel) om zieke kinderen, kinderen in een niet prettige 
thuisbasis, kinderen met een beperking en/of kinderen uit en met 
pleeggezinnen een geweldige dag te laten beleven waarbij auto's en de 
passie voor auto's een centrale plek innemen, 

alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
 

2.      De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door op een (nader te 
bepalen) locatie de activiteiten, waaronder het laten beleven en ervaren 
van het rijden in auto’s, plaats te laten vinden. 

 
3.      De stichting heeft geen winstoogmerk. 
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Beheer en besteding van het vermogen van de stichting. 
  
1.      Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 

- subsidies en donaties; 
- schenkingen, erfstellingen en legaten; 
- alle andere verkrijgingen en baten. 
 

2.      Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving worden aanvaard. 

 
3.      De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig 

is voor de verwezenlijking van haar doel.  
 
4.      De stichting zal een administratie voeren waaruit blijkt welke 

bedragen zijn uitgegeven   aan het werven van gelden en beheer van de 
stichting, alsmede waaruit blijkt wat de aard en omvang van de 
inkomsten en het vermogen van de instelling is. Hiertoe zal jaarlijks een 
jaarrekening worden opgesteld. 

  
  
Fondswerving 
  
De stichting zal haar gelden werven middels: 
-          donaties tijdens diverse te organiseren activiteiten 
-          In ontvangst nemen van giften 
-          Het aantrekken van donateurs 
  
  
Activiteiten 
  
De stichting zal door middel van activiteiten haar naam en doelstellingen 
aan een breed publiek kenbaar maken o.a. door: 
-         Onder de aandacht brengen van de stichting bij deelnemers aan de 

rally’s georganiseerd door het bedrijf Bcause.  Bij bijeenkomsten, 
rally’s, voorlichtingen etc.; 

-         Het ontwikkelen van de eigen website; 
-         Activiteiten op social media; 
-         Het gebruik maken van het netwerk van de bestuurs- en 

commissieleden. 
  
  


