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1. Strategie

De Stichting Inge Sportfonds is gevestigd Heereweg 9 te Noordgouwe. Opgericht op 15 april 2021.

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel zich in te zetten voor de gehandicaptensport in het algemeen en voorts
al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe
bevorderlijk kan zijn.

Winstoogmerk
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Bestemming liquidatiesaldo

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een een

algemeen nut beogende instelling, met voorrang een instelling voor gehandicaptensport.

2. Missie

De missie van het inge Sportfonds is het financieel ondersteunen van sportevenementen in

Zeeland van sportclubs voor sporters met een beperking.

3. Beleid

Werkzaamheden

● het werven van donateurs en sponsoren

● het enthousiast maken van sportclubs om een aanvraag in te dienen

● het bijhouden van een website

● twee keer per jaar bestuursbesluit welke sportclubs een bijdrage ontvangen voor hun

evenement (april en oktober).

Jaarlijks terugkerende activiteiten

Een van de jaarlijks terugkerende activiteiten is het financieel ondersteunen van de Inge Memorial

ter nagedachtenis aan Inge Caljouw. Dit jaar wordt het Inge Memorial in juli gehouden.

De Inge Memorial is een jaarlijks toernooi van de afdeling rolstoelhockey van de Sportclub
Gehandicapten Beveland. Tijdens dit toernooi mogen de rolstoelsporters vrienden en familie
uitnodigen om gezamenlijk deel te nemen aan het toernooi. Hierdoor kunnen vrienden en familie
zelf ervaren hoe het is om te sporten in rolstoel. Dit samen sporten versterkt de band tussen de
sporters en hun familie en vrienden. Er worden mooie herinneringen gemaakt en een sportieve
ervaring gedeeld.



Werving van gelden

Donoren en sponsoren worden geworven door middel van de website, social media en media

aandacht. Verder door bezoeken te brengen aan evenementen die door de stichting financieel

gesteund zijn. Sponsoren (bedrijven, Zeeuwse gemeenten) worden direct benaderd.

Uitkeringsbeleid

Alle Zeeuwse sportclubs voor mensen met een beperking worden benaderd en op de hoogte

gesteld van het uitkeringsbeleid van de stichting.

4. Beheer

Vermogen

De werkgroep sponsoring houdt zich bezig met het werven van sponsors, de werkgroep donateurs

houd zich bezig met het werven van donateurs. Het vermogen van de stichting zal vrijwel in zijn

geheel worden aangewend ten behoeve van sportclubs voor mensen met een beperking. Voor de

overheadkosten is een apart spaarpotje beschikbaar.

Vermogensbeheer

Het vermogen van de stichting zal vrijwel in zijn geheel worden aangewend ten behoeve van

sportclubs voor mensen met een beperking.

Sportclubs kunnen bij de stichting een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van hun

sportevenement. Twee keer per jaar volgt een besluit van het bestuur welke sportclubs in

aanmerking komen.

Beheerskosten zullen gering zijn. Aan bestuurders wordt geen beloning toegekend. Dit geldt ook

voor de leden van de Raad van Advies en de webmaster. Allen zijn vrijwilliger.

De Raad van Advies houdt toezicht op de financiën.

Kostenstructuur

Onkosten aan de bestuurders worden alleen op vertoon van bewijsstukken vergoed.

Administratieve organisatie

De administratie berust bij de secretaris van de stichting.



5. Bestuur

Het bestuur van de Stichting Inge Sportfonds bestaat uit sporters met een beperking:

1. Voorzitter Corné de Koning

2. Secretaris/ Penningmeester Kris van der Werve

3. Algemeen bestuurslid Jesse de Rooij

4. Algemeen bestuurslid Soraya De Bruin

5. Algemeen bestuurslid Matthijs Mol

6. Raad van Advies

Leden van de Raad van Advies zijn:

1. Michiel Ruiter

2. Tom Caljouw

3. Janneke Haarhuis

4. Annemiek Gernaey-Remeeus

5. Lisa van Wijnen


