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1. Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Restart after Cancer. Stichting Restart after
Cancer is 23 februari 2018 opgericht door Yolanda en Harald Ernst.
Stichting Restart after Cancer zet zich in voor mensen die door kanker in financiële
onzekerheid zijn geraakt. Door het inzichtelijk maken van de persoonlijke situatie is het
mogelijk specifieke ondersteuning te bieden wat zorgt voor meer financiële rust. Samen
werken we aan oplossingen om geldzorgen een minder prominente rol te geven in een
levensfase waarbij alle energie juist zo hard nodig is op fysiek en mentaal vlak.
De stichting Restart after Cancer wil in aanmerking komen voor de status van “Algemeen
Nut Beogende Instelling” (ANBI). Een ANBI-status heeft als voordeel dat organisaties en
particulieren hun giften aan de stichting af kunnen trekken van de belasting. Tevens wordt
de stichting gevrijwaard van het betalen van belasting over deze giften en schenkingen.
Eén van de voorwaarden voor het verkrijgen van de ANBI-status is het aanleveren van een
beleidsplan. Dit document geeft inzicht in
• Missie, visie, strategie en doelstellingen van de stichting;
• Financiën;
• Organisatie.
Met het opstellen van dit beleidsplan is voldaan aan bovengenoemde voorwaarde. Het
bestuur hoopt hiermee bij te dragen aan het verkrijgen van de ANBI-status
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2. Missie en Visie
De missie en visie vormen het fundament van onze strategie. Deze onderdelen beschrijven
de identiteit van de stichting.
Met onze MISSIE geven we aan wie we zijn, wat we doen en wat we willen bereiken. Onze
missie is tijdloos, maar wel actueel:
de Stichting Restart after Cancer zet zich in voor mensen die door kanker in financiële
onzekerheid zijn geraakt. Door het inzichtelijk maken van de persoonlijke situatie is het
mogelijk specifieke ondersteuning te bieden wat zorgt voor meer financiële rust. Samen
werken we aan oplossingen om geldzorgen een minder prominente rol te geven in een
levensfase waarbij alle energie juist zo hard nodig is op fysiek en mentaal vlak.
Het beeld voor de toekomst van de stichting is samengevat in een VISIE voor de komende
periode:
de stichting zet zich in om zoveel mogelijk mensen die door kanker in financiële
onzekerheid zijn geraakt te helpen.
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3. Strategie en Doelstellingen
De strategie van de Stichting Restart after Cancer is erop gericht om minimaal 20
gezinnen per jaar te willen helpen die in financiële nood zijn.

2018
In 2018 zal de focus vooral zijn op fondsenwerving middels sponsoren, crowdfunding en de
doeltelling om in 2018, 5 gezinnen die in financiële nood zijn te helpen.
2019/2020
Fondsenwerving zal geschieden door de bestaande sponsoren te verzoeken zich voor
meerdere jaren vast te leggen. Wanneer men meedoet voor minimaal 5 jaar is het voor
particulieren fiscaal interessant om donateur te worden.
Daarnaast zoeken we verder naar nieuwe sponsoren en donateurs. 2019/2020 en wordt
het eerste jaar waarin we 20 gezinnen willen helpen die in financiële nood zijn.
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4. Financiën
Verwerving van geld
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
• Subsidies en donaties;
• schenkingen, giften, erfstellingen en legaten;
• Sponsorgelden;
• Alle andere verkrijgingen en baten.
Het beheer van vermogen van de stichting:
De stichting heeft een rekening bij de ING bank. Deze rekening wordt beheerd door de
penningmeester van de stichting. Verplichtingen kunnen alleen aangegaan worden
doordat twee bestuurders gezamenlijk hebben besloten. Betalingen tot € 1000,- kunnen
worden verricht door de penningmeester of secretaris of voorzitter.
Betalingen boven € 1000 kunnen alleen worden verricht d.m.v. een gezamenlijk akkoord op
de betaling, door twee bestuurders met een betalingsbevoegdheid (penningmeester en
secretaris of penningmeester en voorzitter of voorzitter en secretaris).
De besteding van het vermogen van de stichting:
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Jaarlijks wordt een begroting opgesteld en voorgelegd aan het bestuur ter goedkeuring.

5. Organisatie
Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden. De leden zijn per 23 februari 2018
benoemd voor een periode van vijf jaar.. Zij treden af volgens een door het bestuur op te
maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk en
onbeperkt herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt
op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
In geval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter
: Yolanda Ernst
Secretaris
: Harald Ernst
Penningmeester: Cees Bertus
Vergaderingen
Elk kalenderjaar worden ten minste twee bestuursvergaderingen gehouden. Vergaderingen
van het bestuur zullen voorts telkenmale worden gehouden wanneer de voorzitter dit
wenselijk acht of indien één van de andere leden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurig
opgave van de te behandelen onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richt. Van het
verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één
van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden
vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de 7
voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.

Besluiten
Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid
van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Het
bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of per email
geschiedt en alle bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.
Ieder lid heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. Alle bestuursbesluiten worden
genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Onder
volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan, het behalen van meer dan de helft
van de geldig uitgebrachte stemmen.
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