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BELEIDSPLAN STICHTING MOTORCYCLE SUPPORT NEDERLAND
1. Inleiding
In dit beleidsplan legt het bestuur van Stichting Motorcycle Support Nederland het actuele beleid
vast.
Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 23 januari 2017. Het beleidsplan zal,
indien nodig, periodiek worden aangepast.
2. Strategie
2.1. Kernprincipes van de Stichting Motorcycle Support Nederland
2.1.1 Statutaire doelstelling
1. De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt:
“Het werken in de automotive branche in al haar facetten binnen bereik brengen van mensen met
een beperking en/of een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zal gedaan worden middels het
aanbieden van dagbesteding, casu quo werk dat, waar mogelijk en gewenst, kan leiden tot
loonvormende arbeid. Daarnaast biedt de stichting andere activiteiten aan mensen met een
beperking die leiden tot persoonlijke groei en ontwikkeling”.
2. De stichting beoogt niet het maken van winst
De kern van de activiteiten concentreren zich in de werkplaatsen van de stichting in de sector
motoren, motorrijwielen, auto’s, rijwielen en andere tweewielers. Maar in toenemende mate ook bij
bedrijven in andere sectoren zoals outdoor/leisure, horeca, groenvoorziening, motorenrevisie,
schoonmaak en logistiek.
Bij het aannemen van personeel door de stichting zelf is het werven binnen de doelgroep een
speerpunt.
Met deze doelstelling beoogt onze stichting het algemeen belang te dienen.
2.1.2. Winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.2 van de statuten en uit de feitelijke
activiteiten. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de
stichting haar inkomsten daadwerkelijk besteedt overeenkomstig haar statutaire doelstelling.
2.1.3. Bestemming eventueel liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 12.3 van de statuten zal een eventueel batig vereffeningssaldo saldo zoveel
mogelijk worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting en uitsluitend ten goede mogen
komen aan een instelling, die op het moment van uitkering is gekwalificeerd als ‘Algemeen Nut
Beogende Instelling’(A.N.B.I.) .

3. Beleid
De stichting verricht de volgende werkzaamheden, die bijdragen aan de realisatie van de doelstelling,
zoals vermeld in artikel 2.1 van de statuten.
3.1. Werving en beheer gelden
De stichting ontvangt gelden langs verschillende wegen zoals vermeld in artikel 3 van de statuten.
Belangrijkste bron van inkomsten zijn de begeleidingsgelden van de mensen waar Stichting
Motorcycle Support Nederland voor werkt.
Voor de investeringen en aanloopkosten van werkplaatsen en projecten wordt incidenteel een
beroep gedaan op fondsen.
Ontvangen gelden worden besteed conform het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Hierover wordt
verantwoording afgelegd bij de fondsen die gelden hebben gedoneerd en via de jaarrekening.
De beheerskosten van de stichting wil de stichting zo beperkt mogelijk houden zodat de middelen
maximaal ten goede komen aan de doelstelling.
Er wordt gestreefd deze niet meer te laten bedragen dan 10% van de inkomsten respectievelijk de
uitgaven.
3.2 Vermogen van de stichting
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene activiteiten ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
Gezien de onzekerheid over de omvang van de jaarlijkse inkomsten heeft het bestuur er voor
gekozen om een “ weerstandsvermogen” op te bouwen en bij de vaststelling daarvan nadrukkelijk
rekening te houden met de belangen van de medewerkers. Voorts wordt o.a. rekening gehouden
met de noodzakelijke vervanging van activa in de komende jaren.
Eén en ander is exclusief dat gedeelte van het vermogen waarop eventueel een bestedingsbeperking
is opgelegd door de erflater of schenker en noodzakelijk geachte voorzieningen.
3.3 Bestedingsbeleid
De stichting besteedt de verkregen inkomsten, conform haar doelstelling, aan het opleiden/trainen
van mensen met een beperking en/of grote afstand tot arbeid. Dit met als doel het bereiken van een
(al dan niet betaalde) baan en/of een erkend vakdiploma.
Ook wordt dagbesteding aangeboden.
3.4. Beschikken over het vermogen van de Stichting
Op grond van artikel 4 van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen
enkel ( rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele
(rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als waren het het eigen vermogen.

4. Overige
4.1 Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 4.6 van de statuten voor hun
activiteiten voor de stichting géén beloning.
Kosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, kunnen worden vergoed.
De stichting heeft personeel in dienst.
4.2 Administratieve organisatie
De administratie van de stichting wordt, onder verantwoordelijkheid van de directeur en het bestuur,
gevoerd door de boekhouder/administrateur. Toezicht vindt plaats door de penningmeester en
uiteindelijk het totale bestuur.
De jaarrekening van de stichting wordt opgesteld door de externe accountant.
4.3 Publicatieplicht
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van haar website:
www.motorcyclesupportnederland.nl
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