Stich
hting LiinkedO
Oss Beleidsplaan

Inhoud
dsopgave
1. Sticchting LinkkedOss verrbindt ............................................................................... 3
2. On
nze omgeviing en onze missie/vvisie ................................................................... 3
3. Beleid 2017 ‐ 2020
2
................................................................................................. 4
3.1 Te
e verrichten werkzaamhe
eden ................................................................................................... 4
3.2 Werving
W
en be
eheer van ge
elden................................................................................................... 4
3.3 Ve
ermogen van
n de instellin
ng ........................................................................................................ 4
3.4 Be
estedingsbelleid........................................................................................................................ 4
3.5 Be
eschikken ovver het verm
mogen van de
e instelling ....................................................................... 4

4. Overrige ........................................................................................................................................................................ 5
4.1 Be
eloningsbele
eid ......................................................................................................................... 5
4.2 Be
eschrijving administratie
eve organisatie ................................................................................... 5

Beleidsplan 2017 – 2020 Stichting LinkedOss

4.3 Pu
ublicatieplich
ht .......................................................................................................................... 5

2

1. Stich
hting LinkkedOss verbindt
Stichtingg LinkedOss is
i opgericht op
o 15 juni 20
016 met als doelstelling
d
e vernieuw
een
wde en/of
versterkende bijdragge aan de kw
waliteit van leeven van de Osse samenleving te leveeren. Voor u ligt het
actuele beleidsplan
b
v Stichtingg LinkedOss. Dit plan gee
van
eft inzicht in de
d manier w
waarop deze ANBI
haar werk uitvoert om
o haar doelstelling te beereiken overr meerdere jaaren. Het geeft inzicht in
n:





het werk datt de instelling doet;
d manier waarop
de
w
de insstelling geld werft;
het beheer van
v het verm
mogen van dee instelling;
d bestedingg van het verrmogen van de instellingg.
de

2. Onze omgeving en onzze missie/visie
Als missiie heeft Stichting Linked
dOss van de stad
s
Oss een bruisende stad
s
te makeen. Waarbij een
e
stadsharrt gecreeërd wordt dat to
oekomst vast sociaal‐culttureel bruistt, stedenbouwkundig
aantrekkkelijk is vorm
mgegeven, waaar ondernemers zich graag vestigen
n en consumeenten elkaarr
ontmoetten en graagg verblijven.
Kernprin
ncipes en uitggangspunten
n van de insttelling




SStatutaire do
oelstelling: het
h leveren van
v een verniieuwde en/o
of versterken
nde bijdrage aan de
kwaliteit van
n leven van de
d Osse sameenleving; Het verrichten van alle verd
dere handeliingen,
d met het vorenstaand
die
v
de in de ruim
mste zin verbaand houden of daartoe b
bevorderlijk kunnen
k
z Het omvvat ook lokaal welzijnsweerk.
zijn.
S
Stichting
LinkedOss heefft geen winsttoogmerk ovvereenkomsttig de doelso
omschrijving van de
S
Stichting.
Indien Stichtting LinkedOss wordt onttbonden en er
e een batig saldo geconstateerd wordt , zal
d
deze
worden
n besteed ten behoeve van
v een algem
meen nut beeogende instelling met ee
en
doelstelling als de doelsttelling van de Stichting of
s
soortgelijke
o van een bu
uitenlandse instelling
d uitsluiten
die
nd of nageno
oeg uitsluiten
nd het algem
meen nut beo
oogt en die eeen soortgelijke
d
doelstelling
als de doelsttelling van dee Stichting heeft.
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3. Bele
eid 2017 ‐ 2020

3.1 Te ve
errichten we
erkzaamheden
ng een aanvaang maken met
m de volgen
nde projecteen gericht op
p de
De komeende jaren zaal de Stichtin
gehele Osse
O
gemeen
nschap, haar inwoners met consumen
nten en ondernemers:
1. HBO instellin
ng, dan wel dependance
d
daarvan en//of E‐learning centre binn
nen nu en 5 jaar in
s
stadshart
Osss gevestigd zien te krijgeen;
2. Sociaal‐cultu
S
urele evenem
menten en kleinschalige activiteiten
a
o gestructureerde wijze
op
e
o
organiseren
danwel bij te dragen aan
n bestaande evenementeen met expeertise en kennis
v
vanuit
de led
den van de Stichting.
S
3. Omtrent
O
vorrmgeving van
n het stadshaart initiatieven ontplooieen om het aaantrekkelijke
er te
maken.
Door de bovenstaande projecten
n draagt de Stichting
S
bij aan
a de realissatie van haaar doelstelling zoals
genoemd in artikel 3 van de Statuten.
3.2 Wervving en behe
eer van gelden
De instelling werft geelden ten beehoeve van de
d doelstellin
ng door midd
del van de vo
olgende
wervingssactiviteiten:
a. SSubsidies en
n andere bijdragen;
b. Schenkingen
S
n, erfstellingeen(alleen onder het voorrrecht van bo
oedelbeschriijving) en leggaten;
c. Alle
A andere verkrijgingen
v
n en baten.
De Stichtting streeft ernaar
e
om dee beheerkosten niet mee
er te laten beedragen dan
n 5% van de
bijdragen.
3.3 Verm
mogen van de
d instelling
n meer verrmogen aan dan redelijkerwijs nodigg is voor de continuïteit van
v de
De instelling houdt niet
voorzien
ne werkzaam
mheden ten behoeve
b
van de doelstelling van de in
nstelling.

De instelling besteed
dt de verkreggen inkomsteen conform de
d doelstelling aan de vo
olgende projecten:
1. Diverse sociaaal‐culturelee evenementten en kleinschalige activviteiten;
2. Diverse initiaatieven tot ontplooien
o
vaan een aantrrekkelijker sttadshart.
3.5 Bescchikken overr het vermoggen van de in
nstelling
Op grond van artikel 8 van de staatuten van de instelling en
e haar feiteelijke werkzaaamheid heefft geen
enkele (rrechts)perso
oon doorslaggevende zegggeschap bin
nnen de insteelling. Aldus kan geen enkele
(rechts)p
persoon bescchikken overr het vermoggen van de in
nstelling als ware
w
het eigen vermogen
n.
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3.4 Bestedingsbeleid
d
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4. Overige
4.1 Beloningsbeleid
Het besttuur bestaat uit ten minsste zes(6) en maximaal accht(8) leden.. Het huidigee bestuur van
n de
"Stichtin
ng LinkedOss" bestaat uitt:
T.(Tom) Y.M. Sijpstijn
n: Voorzitter
ne).F.M. van Boekel‐ Noo
oijen: Secretaaris
A.(Jeann
Y(Youseff) Kayyal: Penningmeesteer
D(Derk).E. Bakker: Beestuurslid
o).J.H. van Bergen: Bestu
uurslid
M(Marco
P(Pieter)).A.C. van Lent: Bestuursslid
De taken
n bestaan uitt:




bepalen van het algemen
ne beleid van de stichting;
t
toezicht
op het
h beheer van
v de organisatie;
v
vaststelling
v het bestedingsbeleid
van
d, de begroting en de jaarrekening.

De bestu
uursleden veervullen hun functie onbeezoldigd, voo
or een termijjn van tenmiinste vier jaaar.
Aftreden
nde bestuurd
ders zijn eenmaal herben
noembaar.
Voor de niet‐beleidsbepalende werkzaamhe
w
den (met name uitvoereende werkzaaamheden) kaan aan
hen in vo
oorkomend geval
g
een marktconform
me vergoeding worden to
oegekend. Heet beloningsb
beleid is
er op gericht haar peersoneel te belonen
b
volggens maatstaaven die maaatschappelijkk aanvaardbaaar en
verantwoord zijn, paassend bij haar status als algemeen nut
n beogendee instellingen
n. Onkosten,,
gemaaktt in het kader van het uittoefenen van
n de bestuursfunctie worrden vergoed
d, mits niet
bovenmatig. De stich
hting heeft geen
g
personeeel in dienst.
4.2 Bescchrijving adm
ministratieve
e organisatie
e

4.3 Publicatieplicht
De instelling voldoett aan haar pu
ublicatieplich
ht door midd
del van het publiceren op
p website
www.linkedoss.nl.
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De administratie van
n de instelling wordt gevo
oerd door pe
enningmeestter van de sttichting. De
jaarrekening van de instelling wo
ordt opgesteeld door Nagttzaam Accou
untants & Fisscalisten.

5

