Beleidsplan 2climb2raise 2020-2021
STRATEGIE
Doelstelling
De Stichting 2climb2raise stelt zich ten doel om jaarlijks (ex)kankerpatiënten te faciliteren om per
tandem deel te nemen aan Alpe d’HuZes. Voorop een captain, achterop een stoker. De captain is
een geoefende fietser en de stoker is een (ex)kankerpatiënt. Samen vormen zij een team.
Kanker is een fysieke maar ook een mentale uitdaging. In veel gevallen is een kankerpatiënt
langere periode niet in staat om te werken. Financieel komt er dan vaak ook nog een tegenslag
bij. Met giften zijn wij in staat om deze (ex)kankerpatiënten de gelegenheid te geven deel te
nemen. Enerzijds geeft het energie voor een sneller fysiek herstel en het herwinnen van het
vertrouwen in het lichaam. Anderzijds laten we een grote wens in vervulling gaan. Ook voor
degenen die in hun ‘reservetijd’ zitten.

Afwezigheid van winstdoelstelling
Stichting 2climb2raise heeft geen winstoogmerk.

Bestemming liquidatiesaldo
De statuten geven aan dat bij liquidatie een eventueel overblijvend batig saldo besteed zal
worden in het algemeen belang, zoveel als mogelijk overeenkomstig de doelstelling van de
stichting of ten behoeve van een of meer algemeen nut beogende instellingen.
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BELEID
Te verwachten werkzaamheden van de stichting
Het onderhouden van de tandems;
Het in samenspraak met artsen selecteren van patiënt deelnemers;
Het werven van financiële middelen waardoor deelname van de (ex)kankerpatiënt
mogelijk gemaakt wordt;
Het regelen van huisvesting in Frankrijk;
Het opzetten van trainingsprogramma’s;
Het organiseren van de logistiek van de tandems ten behoeve van trainingen alsmede
naar en van Frankrijk;
Alle het doel bevorderende activiteiten in de meest ruime zin van het woord.
Toekomstige projecten
De focus ligt op deelname aan Alpe d’HuZes, steeds de eerste donderdag van de maand juni.
Wijze van werven gelden
Gelden worden geworven door het actief uitdragen van de doelstelling van de stichting waarbij
op welwillendheid van de benaderde personen en/of bedrijven een beroep wordt gedaan om
een financiële bijdrage te leveren.
Beschikken over vermogen van de stichting
De ter beschikking gestelde gelden worden enerzijds aangewend om de (ex)kankerpatiënt in
staat te stellen deel te nemen aan Alpe d’HuZes door hem/haar een financiële bijdrage te geven
in de aan deelname verbonden kosten en anderzijds voor het onderhouden van de tandems en
aanhanger (in het geval daarvoor geen sponsor voor te vinden is).
Taakstelling en bestuursverhoudingen
Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, bestuurslid logistiek
en bestuurslid sponsoring/marketing. Het bestuur wordt bijgestaan door diverse
ondersteunende vrijwilligers.
De penningsmeester bewaakt de financiën en maakt de jaarlijkse rapportage op.
Vermogen van de stichting
Het vermogen van de stichting bestaat thans uit:
8 tandems;
een aanhanger;
een batig saldo op de bankrekening van € 5.000 en een debiteuren stand van
10.000 (vooruitbetaalde hotelkosten editie 2020).

€
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BEHEER
Beloningen aan bestuurders worden niet uitbetaald. Tot op heden zijn enkel out of pocket kosten
voldaan die niet gedekt werden door sponsorbijdragen.

BESTUUR
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter
: Arjan Thomassen
Penningsmeester
: Robert Lammerts
Logistiek
: Peter Essenboom
Sponsoring/marketing : Alita van Wanrooij
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