
Beleidsplan sportstichting Dol Fijn 
 

Strategie: 

• Statutaire doelstelling: 
De stichting stelt zich ten doel 
a. Het organiseren van sportactiviteiten voor mensen met een verstandelijke- en of lichamelijke 

beperking in Drachten en omstreken. 
b. De stichting beoogt het algemeen nut 
c. De stichting heeft geen winstoogmerk 
d. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het aanbieden van diverse sporten 

voor mensen met een beperking tegen een zo laag mogelijke contributie. Waardoor het 
sporten voor iedereen toegankelijk wordt.  

 

 

• Bestemming liquidatiesaldo: 

Indien de stichting ontbonden wordt zal een eventueel batig saldo besteed worden ten behoeve van 
een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling. 

 

Missie: 

De stichting probeert haar doel te bereiken door:                                                                                          
Bij Dol Fijn kan men in een week meerdere sporten beoefenen te weten: gymnastiek, zwemmen, diploma 
A zwemmen, zaalvoetbal, fitness, bowlen, schaatsen en wandelen. Bij de meeste sportactiviteiten is een 
sportinstructeur/instructrice aanwezig die vanuit zijn/haar kunde en ervaring de eindverantwoordelijkheid 
heeft over de activiteit. Tevens heeft elke sportactiviteit een eigen coördinator die zitting regelmatig 
aanwezig is tijdens de activiteit en aanspreekpunt is voor de sporters, vrijwilligers en ouders/verzorgers. 

 

Beleid: 

Te verwachten werkzaamheden van de stichting:                                                                                            
Het handhaven en daar waar mogelijk uitbreiden van het sportaanbod voor mensen met een 
verstandelijke- en of lichamelijke beperking in Drachten en omstreken. Daarnaast organiseren we 
toernooien en andere evenementen voor de doelgroep. 

 

 

 

 

 



Werving van gelden: 

Sportstichting Dol Fijn ontvangt haar gelden op de volgende manieren: 

• Contributies van deelnemers 
• Ontvangen subsidies 
• Bijdrages van sponsoren 

 

Beschikken over het vermogen van de stichting: 

Het bestuur bepaald waaraan de stichting geld besteed. Er worden door afzonderlijke bestuursleden 
geen uitgaven van enige omvang gedaan zonder besluit van het bestuur. Niet-bestuursleden die 
werkzaamheden voor de stichting uitvoeren, doen dat in overleg met het bestuur. 

 

Vermogen van de stichting: 

Per 1 januari 2019 bedroeg het vermogen van de stichting: 25.587,79 euro 

 

Vergoedingen aan bestuurders en vrijwilligers: 

Sportinstructeurs ontvangen voor hun werkzaamheden een vrijwilligersbijdrage. Alle andere 
vrijwilligers krijgen alleen een vergoeding van kosten die daadwerkelijk voor de stichting zijn 
gemaakt. Declaraties van vrijwilligers en bestuur worden alleen uitgekeerd als er daadwerkelijk 
kosten voor de stichting zijn gemaakt. In het seizoen 2018-2019 werd er aan het bestuur en 
vrijwilligers in totaal 2520,00 euro uitgekeerd. Daaronder kosten voor een slotavond voor 
deelnemers en vrijwilligers. 

Kosten: 

Het meeste geld van de stichting wordt uitgegeven aan: 

• Huur van accommodatie 
• Lesgelden 
• Inschrijfgelden bij de bond 
• Materialen 
• Vervoerskosten 
• Verzekeringskosten 

 

 

Beheer: 

De administratie van sportstichting Dol Fijn wordt grotendeels door de ledenadministratie in overleg 
met de penningmeester en voorzitter gevoerd. Het financieel jaarverslag wordt door de 
penningmeester en 2 leden van de kascommissie opgesteld.  

 



 

Bestuur: 

Het bestuur van sportstichting Dol Fijn bestaat uit: 

• Lucas Dries: Voorzitter 
• Petra Kuperus-Dodde: Penningmeester 
• Vacant: secretaris 
• Djoekie Veenstra: lid 
• Anneke van der Wal: lid 

 

 

 

 


