Beleidsplan 2019 – 2024 Stichting MarYoga
1. De stichting MarYoga heeft tot doel:
Het stimuleren tot bewegen van mensen met fysieke ziekten en/of
beperkingen, waaronder de ziekte van Parkinson.
De stichting wil dit doel bereiken door:
a. Yoga en andere bewegingsactiviteiten aan te bieden;
b. Het (doen) organiseren van (sportieve) evenementen, activiteiten en/of
bijeenkomsten;
c. Het (doen) bieden van informatie over de activiteiten van de stichting,
onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare
vormen van media;
d. Samen te werken met diverse relevante organisaties en instellingen;
e. Het (doen) bieden van advies en/of begeleiding;
f. Het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van
haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

2. De wijze van verwerving van inkomsten
Inkomsten worden als volgt gegenereerd:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Via baten, voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten;
Vergoedingen en/of eigen bijdrages voor de gegeven lessen;
Subsidies en/of fondsenwerving en/of crowdfunding;
Donaties, sponsorgelden en giften;
Schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;
Revenuen van het vermogen;
Overige bijdragen en inkomsten.

3. Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling
Besteding van de gegenereerde inkomsten geschiedt als volgt:
a. Het financieren van de in artikel 1 benoemde activiteiten;
b. Vermogen voor specifieke sponsoracties worden uitgekeerd aan het
betreffende sponsordoel;

c. Het vergoeden van onkosten ten behoeve van de stichting als hieronder
genoemd aan bestuursleden. Niet voorziene onkosten worden vergoed na
goedkeuring van tenminste 2 bestuursleden;
i.
Vacatiegeld, inhoudende een vergoeding ten behoeve van
voorbereiding en bijwonen van bestuursvergaderingen van
maximaal 2 uur per vergadering. Als vergoeding wordt € 25 per uur
vastgesteld.
ii.
Werkelijk gemaakte reis- en verblijfskosten ten behoeve van
bestuursvergaderingen.
d. Het zorgen voor publiciteit (marketing) van de activiteiten van de
stichting;
e. Het financieren van huur van locatie(s) voor de activiteiten en lessen;
f. Het aankopen van materieel en hulpmiddelen ten behoeve van de
activiteiten van de stichting;
g. Reservering voor besteding in toekomstige jaren, waaronder ten behoeve
van (bij)scholing en aanschaf van (nieuwe) hulpmiddelen.
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