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Inleiding
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting Life in Motion (‘de stichting’) het actuele
beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 oktober 2016. Het
beleidsplan zal jaarlijks worden aangepast indien nodig.
Stichting Life in Motion is opgericht op 8 september 2016 in Amsterdam op initiatief van Lars Dekker
en zijn vrienden. Lars is kort daarop overleden aan de gevolgen van kanker en samen met hem
hebben zijn vrienden het plan vormgegeven dat heeft geresulteerd in de oprichting van de stichting.
De gezamenlijke wens die we voor zijn overlijden hebben verwoord is om iets positiefs en sportiefs
te doen om zijn herinnering levend te houden bij zijn directe vrienden, familie en collega’s. En
daarnaast iets positiefs te doen voor mensen die net zoals hij tegen een ziekte vechten doordat zij
zelf ziek zijn of doordat zij betrokken zijn bij onderzoek naar de bestrijding van een ziekte. Lars was
zelf een fanatiek fietser en daarom hebben we besloten om jaarlijks een fietsevenement te
organiseren zodat iedereen die meedoet in zijn geest een sportieve prestatie kan leveren. En het
geld dat we hiermee zullen genereren zullen we ten goede laten komen aan een persoon of initiatief
die een strijd voert tegen een ziekte.
Het bestuur wil graag dat de stichting in aanmerking komt voor de ANBI status. Een ANBI status
heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften ten laste kunnen brengen van hun
belastbaar inkomen en dat de stichting zelf wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over de
ontvangen giften en schenkingen. Bij het opstellen van dit beleidsplan heeft het bestuur rekening
gehouden met de eisen die zijn gesteld aan een ANBI door de Nederlandse belastingdienst, welke
zijn toegelicht op http://www.belastingdienst.nl.
Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe de stichting beoogt invulling te geven aan de
statutaire doelstelling en het algemeen belang, alsmede hoe via de activiteiten van de stichting de
herinnering aan Lars op een positieve manier voort blijft leven bij alle betrokkenen.

Amsterdam, 30 oktober 2016

Origineel getekend door drs. D. Duizend
Voorzitter Stichting Life in Motion

Strategie en kernprincipes van de stichting
Statutaire doelstelling
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2.1 van de statuten en luidt als volgt: ‘De
stichting heeft ten doel het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van financiële ondersteuning aan
onderzoek naar en behandelingen van zieken. En het verrichten van alle verdere handelingen, die
met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn’ Met
haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.
Het bestuur heeft er nadrukkelijk voor gekozen de doelstelling breder te formuleren dan deze alleen
te richten op kanker, zodat ook patiënten en initiatieven die strijden tegen andere ziekten in
aanmerking kunnen komen voor financiële ondersteuning. De praktische invulling van de statutaire
doelstelling staat beschreven in de paragraaf ‘te verrichten werkzaamheden van de stichting’.

Afwezigheid van winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting
streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de
activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 13.3 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten
behoeve van een algemeen nut beogende stichting met een gelijksoortige doelstelling.

Beleid
Te verrichten werkzaamheden van de stichting
De stichting verricht de volgende werkzaamheden, zoals vermeld in artikel 2.2 de statuten:
a) het verwerven van fondsen doormiddel van het organiseren van sport- en
fietsevenementen;
b) het verzoeken om en inzamelen van financiële bijdragen door derden.
In de praktijk zal een jaarlijks sport/fiets evenement worden georganiseerd. Hiervoor zullen we
namens de stichting vrienden, familie, collega’s en andere geïnteresseerde personen uitnodigen
mee te doen. Hierbij is onze insteek om namens de stichting bij een bestaand evenement aan te
haken zodat een deel van de praktische organisatie van het evenement uit handen kan worden
gegeven. Tijdens dit evenement willen we de deelnemers namens de stichting in de gelegenheid
stellen om in de geest van Lars een sportieve prestatie te leveren, zijn leven te herdenken en een
gezellige dag te hebben. In ruil voor hun deelname vragen we hen financieel bij te dragen aan de
stichting zodat de statutaire doelstelling kan worden verwezenlijkt. De specifieke invulling van het
wervingsbeleid staat beschreven in de paragraaf ‘werving en beheer van gelden’.
Door middel van het verwerven van gelden voor en tijdens deze evenementen en deze ter
beschikking te stellen aan de doelstelling zoals hiervoor genoemd, draagt de stichting bij aan de
statutaire doelstelling zoals vermeld in artikel 2.1 van de statuten.

Werving en beheer van gelden
De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende
wervingsactiviteiten:
a) het verwerven van fondsen doormiddel van het organiseren van sport- en
fietsevenementen;
b) het verzoeken om en inzamelen van financiële bijdragen door derden.

Werving van start gelden
Aangezien de stichting net is gestart zal een start donatie gevraagd worden van vrienden en familie
van Lars zodat de voorziene lopende kosten voor de eerste activiteit gedekt kunnen worden.
Vervolgens zal voor het aankomend jaar en de daaropvolgende jaren de werving plaatsvinden
rondom de te organiseren (fiets)evenementen.

Jaarlijkse fondswerving
Voor ieder te organiseren evenement zullen we van iedere deelnemers een inspanningsverplichting
vragen ten aanzien van hun fondswerving die zij naar eigen inzicht kunnen koppelen aan de te
leveren prestatie tijdens het evenement of in de geest van het evenement, namelijk het herdenken
van het leven van Lars. De fondswerving mag naar eigen inzicht worden vormgegeven. Verder willen
we tijdens de evenementen alle deelnemers namens de stichting in eenzelfde fietsshirt laten fietsen,
dat ze kunnen van de stichting kunnen kopen. De fabricagekosten van dit shirt willen we laten
sponsoren door bedrijven die een link met Lars hadden of andere bedrijven die de stichting een
warm hart toedragen, zodat de inkomsten voor 100% bijdragen aan de werving. Daarnaast zullen we
inkomsten genereren door mee te delen in de groei van de horeca inkomsten van het evenement,
door in samenwerking met de organisatie van het evenement een actieplan te maken om de horeca
inkomsten te laten toenemen middels onze deelname.

Beheer van de stichting
Het beheer van de stichting is op dit moment nog zeer kleinschalig en bestaat voornamelijk uit het
verzorgen van de statutaire taken zoals het organiseren van bestuursvergaderingen, het voeren van
de administratie, voldoen aan verplichtingen jegens derden en het publiceren van de activiteiten en
cijfers van de stichting. Deze taken zullen door het bestuur onbezoldigd worden uitgevoerd.
Voor de organisatorisch te verrichten werkzaamheden ten aanzien van fondswerving en de jaarlijkse
activiteit, inclusief het bijhouden van de website zal het bestuur de hulp vragen van een aantal
vrijwilligers. Deze zullen met name afkomstig zijn uit de directe vriendenkring van Lars, dan wel
familie of collega’s.
De stichting streeft ernaar om de beheerkosten tot een minimum te beperken. Op basis van een
geschatte fondswerving in het eerste jaar van het bestaan (ca. €10.000) streeft het bestuur er naar
de beheerkosten niet meer te laten bedragen van 5% van de totale fondswerving. Dit is exclusief de
opstartkosten van de stichting voor de notaris en inschrijving in de KvK.

Vermogen van de stichting
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling.
Aangezien de stichting onlangs is opgericht en de eerste activiteit zal worden georganiseerd in 2017,
zal een donatie worden gevraagd van vrienden en familie van Lars. Uit deze donaties zullen zowel de
opstartkosten van de stichting alsmede de voorziene kosten voor het organiseren van de eerste
activiteit worden gefinancierd. Na het organiseren van de eerste activiteit zal het bestuur besluiten

welk deel van het vermogen beschikbaar gesteld kan worden voor de doelstelling en welke gelden
aangehouden dienen te worden voor lopende kosten en het organiseren van de daaropvolgende
activiteiten.

Bestedingsbeleid
De stichting besteed de verkregen inkomsten aan de volgende personen of projecten, conform de
doelstelling:
a) Personen die lijden aan een ziekte, die een behandeling willen of moeten ondergaan die niet
wordt gedekt door de verzekering en daardoor financiële ondersteuning nodig hebben.
b) Onderzoeksprojecten die worden uitgevoerd in het kader van het bestrijden van ziekten, die
financiële ondersteuning nodig hebben aangezien het project niet volledig gedekt kan
worden middels financiering vanuit de overheid of andere instellingen.
Het bestedingsbeleid volgt uit de situatie waarin Lars terecht kwam nadat de standaard
behandelmethoden die voor zijn ziektebeeld waren voorgeschreven niet effectief bleken te zijn en
hij genoodzaakt was behandelopties in het buitenland te onderzoeken (welke veelal niet werden
gedekt door de Nederlandse ziektekostenverzekering). Daarnaast onderzocht Lars opties voor
verschillende veelbelovende, vaak nog experimentele, behandelmethoden waarbij in enkele
gevallen bleek dat de teams achter deze methoden moeite hadden het onderzoek ten volle te
benutten vanwege gebrek aan financiering.
Het bestedingsbeleid is er dan ook op gericht om mensen in een vergelijkbare situatie als Lars of
(kleinschalige) projecten die hij in zijn zoektocht naar genezing tegenkwam te helpen. De procedure
voor het aanvragen voor bestedingen zal worden gepubliceerd op de website van de stichting.
Aanvragen kunnen worden verzonden naar het mailadres van de stichting en zullen vervolgens
tijdens een bestuursvergadering worden voorgelegd aan het bestuur ter goedkeuring. Het bestuur
streeft ernaar om de bestedingen daar te doen waar de grootse positieve impact behaald kan
worden. Daarom zullen, afhankelijk van de beschikbare middelen en timing van de aanvraag, de
bestedingen geen vast (jaarlijks) patroon hoeven te volgen, aangezien de behandeling van een ziek
persoon of een onderzoek naar een ziekte vaak een onvoorspelbaar patroon kent.

Beschikken over het vermogen van de stichting
Op grond van artikel 7, lid 1-8 van de statuten van de stichting (bepaling omtrent de besluitvorming
door het bestuur) en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon
doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Zo kan geen enkele individuele (rechts)persoon
beschikken over het vermogen van de stichting.

Overige
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen conform artikel 4.5 van de statuten voor de door hen in die
hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte
onkosten, mits niet bovenmatig.
De stichting heeft geen personeel in dienst maar kan voor ondersteuning bij het organiseren van de
beoogde evenementen een beroep doen op vrijwilligers. Voor deze niet-beleidsbepalende
werkzaamheden kan aan de deelnemende vrijwilligers een onkostenvergoeding worden toegekend.
Het beloningsbeleid is erop gericht het bestuur en de vrijwilligers te belonen volgens maatstaven die
maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut
beogende instelling.

Beschrijving administratieve organisatie
De administratie van de stichting wordt gevoerd door de penningmeester en de jaarrekening van de
stichting wordt opgesteld door de penningmeester. Hierbij zullen de bepalingen van artikel 10, lid 15 van de statuten in acht genomen worden en zal de administratie de volgende elementen separaat
weergeven:
a)
b)
c)
d)
e)

De aan het bestuur toekomende onkostenvergoedingen
De kosten van het beheer van de stichting
De overige kosten van de stichting
De aard en omvang van inkomsten
Het vermogen van de stichting, inclusief separaat de vermogensbestanddelen waarop een
bestedingsbeperking rust

Publicatie
De stichting zal voldoen aan haar publicatieplicht door middel van de website www.lifeinmotion.nu.
Op dit moment is deze website nog niet actief omdat er nog aan wordt gewerkt. Het bestuur streeft
er naar de website zo snel mogelijk actief te hebben zodat de te publiceren informatie hierop kan
worden opgenomen. Tot die tijd is een deel van de informatie publiekelijk beschikbaar via de
website van de KvK.

Bijlagen
Statuten
Uittreksel KvK

