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                    Beleidsplan Stichting Bavel Beweegt 

 

 

 

 1 Inleiding: 

  
1. In 2015 ontstond het idee van enkele hardloop fanaten om in het dorp Bavel, gemeente      

Breda, inwoners van het dorp Bavel te laten kennismaken met het bewegen door middel 

van een hardloop evenement. Dit  was een groot succes. Zodanig dat er in 2017 de 

behoefte was aan een professionalisering van de opzet middels de oprichting van Stichting 
Bavel Beweegt. 

 
2. Omdat Stichting Bavel Beweegt geen winstoogmerk heeft en bestuurders, vrijwilligers  

hiervoor geen beloning ontvangen en als doel heeft het stimuleren van alle inwoners van 
Bavel tot het betrekken als deelnemer, vrijwilliger en als ondersteuner bij 

beweegevenementen en dit uitsluitend ten doel heeft voor het algemeen maatschappelijk 
belang, zijn we van mening dat Stichting Bavel Beweegt onder de ANBI status behoort.   

 

 
 2 Gegevens instelling: 

1. Naam:            Stichting Bavel Beweegt 

2. RSIN:                        8576.75.138 

3. Post adres:                Gilzeweg 4, 4854 SG Bavel 

4. e-mail adres:             info@de5vanbavel.nl  

5. KvK nr:                     68981724 

      6. Bankrekeningnr:        NL13RABO 0320 4962 60 

 

 
 3 Beleid en strategie: 

1. De Stichting Bavel Beweegt heeft als doel; het aanzetten en ondersteunen van          

beweeginiatieven in Bavel, waarbij door het bijeenbrengen van kennis en kunde  van 

verschillende organisaties en evenementen er synergie is te behalen in organisatie, 

beleving en financiën. 
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     2. Visie en doelgroep: 

Het belang van bewegen voor burgers en samenleving is enorm. Bewegen biedt      

 plezier en ontspanning en organiseren draagt bij aan de ontwikkeling van mensen. Een 

      actieve leefstijl is geestverruimend, verbetert het concentratievermogen, de 

zelfdiscipline         en bevordert de sociale relatie tussen mensen. Kinderen die vaker bewegen 

lopen minder    kans om (te) dik te worden en leren omgaan met normen en waarden. Ouderen 

blijven   langer fit en vitaal als ze er een actieve levensstijl op nahouden. De Stichting Bavel  
       beweegt wil hier graag haar steentje aan bijdragen en stimuleert initiatiefnemers om  
    beweegevenementen te organiseren voor de  Bavelse gemeenschap en haar 

naaste regio.          Daarbij organiseert zij zelf een hardloopevent voor jong en oud. 

 

4 Werkzaamheden en activiteiten 

     1. De Stichting Bavel Beweegt stimuleert en bevordert beweegactiviteiten in Bavel.   

 Belangrijk speerpunt daarin is het faciliteren en ondersteunen van beweegactiviteiten in de 

ruimste zin van het woord. Deze krijgt gestalte door: 

 Het organiseren van een jaarlijks hardloopevent “de 5 van Bavel”  

 Het bijhouden van een website voor dit hardloopevent 

 Het onderhouden van lokale contacten  

 Het ondersteunen en faciliteren van beweegactiviteiten in Bavel 

 Het stimuleren van synergie, samenwerking en betrokkenheid tussen verschillende 

Bavelse organisaties en initiatieven waar het betreft beweegactiviteiten in en ten 

behoeve van de Bavelse gemeenschap 

 Voor het verwezenlijken van deze doelstellingen zal de Stichting Bavel Beweegt 

aktief zijn op het gebied van verwerven van : 

 sponsorbijdragen en subsidies 

 giften - en donaties  

 schenkingen, erfstellingen en legaten 

 alle andere verkijgingen en baten 

 

5 Bestuur 

Stichting Bavel Beweegt bestaat uit een bestuur, afgeleid van de statuten is  
 gekozen voor een bestuur met een oneven aantal van minstens drie leden.  
 

Voorzitter    

Secretaris 

Penningmeester 

 

  

2. De Stichting Bavel Beweegt kent geen beloningsbeleid voor haar bestuurders, een en ander 

zoals omschreven in de statuten van de oprichtingsakte punt 5. 
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3. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig 

saldo. 

 Deze bestemming moet zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de 

 stichting. Zoals vastgelegd is in de statuten art 13.2 en art. II.4 van het huishoudelijk  

 regelement Stichting Bavel Beweegt, zie bijlage. 

 

 

6 Financiële gegevens 

 

 Prognose begroting: 

 

 Inkomsten:           

 Inschrijvingen hardloop event 5 van Bavel   € 2.000 

 Sponsoring in geld      € 1.500 

Sponsoring in natura      € 2.000 

         --------- 

 totaal inkomsten       €  5.500 

 

Uitgaven: 

Project hardloopevent 5 van Bavel    € 4.700 

Algemene kosten (waaronder bankkosten)     €    800  

        --------- 

totaal uitgaven      € 5.500 

 

 

 

 

Bijlage: Huishoudelijk reglement Stichting Bavel Beweegt 

mailto:info@de5vanbavel.nl

