
Oprichting 
 
De Stichting Holland4ALS is op 14 april 2021 opgericht.  
 
De stichting heeft conform artikel 2 van de statuten het navolgende doel: 
Stichting Holland4ALS heeft als doel het organiseren van het fondsenwervende 
multi-sportevenement Holland4ALS. Met de geworven fondsen worden personen bij 
wie de ziekte Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is gediagnosticeerd en hun 
naasten, financieel en/of materieel ondersteund bij het dagelijks leven en hun 
behoeften.  
 
De door de stichting geworven fondsen komen ten goede aan de stichting 
Zoalsjan!?... gevestigd te Soest, kantoorhoudende van Weedestraat 2 te 3761 CE 
Soest, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 63605562, danwel rechtspersonen welke als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) zijn aangemerkt en die een vergelijkbare doelstelling als de 
onderhavige stichting hebben, zulks uitsluitend ter beoordeling van de raad van 
toezicht.  
 
Verkrijgen van het vermogen 
De stichting had bij de start geen vermogen. De stichting Zoalsjan!?... heeft 
eenmalig een startkapitaal toegezegd voor de opstartkosten van de organisatie van 
de eerstvolgende editie van Holland4ALS. Dit startkapitaal komt uit de reserves van 
de stichting Zoalsjan!?... 
 
De structurele fondsen zullen worden geworven middels het organiseren van het 
multi-sportevenement Holland4ALS. De inkomsten zullen bestaan uit sponsorgelden, 
inschrijfgelden en donaties aan deelnemers.  
 
Beheer van het vermogen 
De penningmeester van de stichting beheert het vermogen conform de besluiten 
genomen door het bestuur. Tijdelijk beschikbare gelden worden beheerd op een 
spaarrekening en niet gebruikt voor beleggingen. 
 
Besteding van het vermogen 
Na het verkrijgen van vermogen zal het bestuur dit conform de statuten gaan 
schenken en/of uitlenen. Algemene uitgangspunten bij het toekennen van 
schenkingen en/of uitlenen van gelden: 
• Handelen binnen de in de statuten gegeven ruimte. 
• Door het bestuur nader te bepalen algemene uitgangspunten. 
 
Het bestuur is bevoegd om, indien er goede redenen zijn, van bovenstaande 
algemene uitgangspunten af te wijken of het beleidsplan te herzien zolang het 
bestuur maar acteert conform de statuten. 
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit een of meer natuurlijke personen (artikel 3.1 van de 
statuten). De stichting heeft geen personeel in dienst. 
 
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor de verrichte werkzaamheden. Wel 
mogen kosten die redelijkerwijs zijn gemaakt bij de stichting in rekening worden 
gebracht (artikel 3.6 van de statuten). Wel is het toegestaan dat bestuursleden 



fiscaal afzien van een vrijwilligersvergoeding waardoor dit bedrag in de 
inkomstenbelasting aftrekbaar is als gift. 
 
De stichting heeft voor de bestuursleden geen aansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten. 
 
Verantwoording 
De penningmeester beheert de bankrekeningen van de stichting en stuurt in ieder 
geval per half jaar een balans en staat van baten/lasten naar de bestuursleden 
(bij voorkeur binnen twee maanden na afloop van het half jaar). 
 
Binnen zes maanden na afloop van een boekjaar stelt de penningmeester een balans 
en staat van baten/lasten op (artikel 11.2 van de statuten). Vervolgens wordt de 
balans en staat van baten/lasten vastgesteld door het bestuur binnen een maand na 
het opmaken van de stukken (artikel 11.4 van de statuten). In de Slotverklaringen 
van artikel 17 is opgenomen dat het eerste boekjaar van de stichting eindigt op een 
en dertig december tweeduizendeenentwintig (31-12-2021). Door de Covid-19 
pandemie hebben er in 2021 geen transacties plaatsgehad, dus feitelijk zal het 
eerste boekjaar verschuiven naar 2022. 
 
Op het jaarverslag wordt geen accountantscontrole toegepast gezien de nog 
beperkte activiteiten omvang van de stichting. Publicatie van informatie en 
verantwoordingen conform de eisen van de belastingdienst zal plaatsvinden via de 
eigen website (www.holland4als.nl) bij de sectie ‘Verantwoording’. 
 
Fiscale positie 
De stichting gaat zo spoedig mogelijk een ANBI-status aanvragen waardoor 
schenkingen en erfstellingen belastingvrij kunnen worden gegeven en ontvangen. 
Stichting Holland4ALS heeft op 28 april 2021 een brief van de Belastingdienst 
ontvangen waarin deze stelt dat de stichting aangifte moet doen m.b.t. 
omzetbelasting. 
 
Overig 
De Stichting Holland4ALS heeft geen personeel in vaste dienst en is niet aangesloten 
bij een landelijke belangenorganisatie. 
 
Dit beleidsplan is in januari 2022 goedgekeurd door het voltallige bestuur van de 
Stichting Holland4ALS en zal jaarlijks worden besproken om te beoordelen of het nog 
volledig en actueel is. 
 
Goedgekeurd door het bestuur: 
Eddie Wassink, voorzitter 
Mark van Hoorn, secretaris 
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