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Inleiding 
 
Met dit beleidsplan legt Stichting Keijla (“de Stichting”) haar beleidsvoornemens voor 
de periode 2022 t/m 2025 neer. Het door de Stichting te voeren beleid is afhankelijk 
van verschillende ontwikkelingen en het haar ter beschikking staande budget. Indien 
deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid 
aanpassen. In zoverre bevat het (hierna te formuleren) beleid een dynamisch 
element.  
 
 
Organisatie  
 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:  
 
Bestuur: 

 Mevrouw Gerthy Laham (voorzitter)  

 Mevrouw Yvonne Janssen (penningmeester)  

 Mevrouw Roxanne Jacobs (secretaris)  
 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de uitoefening van de functie als 
bestuurder van de Stichting.   
 
 
Doelstellingen  
 
De Stichting heeft als doelstelling het organiseren en ondersteunen van activiteiten, 
onder andere in de Sint Lambertuskerk te Beers (Noord-Brabant) en omgeving ten 
behoeve van de (sociale) samenhang van de plaatselijke gemeenschap.  
 
De Stichting tracht haar doelstellingen te verwezenlijken door het ontwikkelen van en 
hulp te bieden aan lokale ideeën, initiatieven en projecten die zich richten op sociale 
en culturele ontwikkeling voor de plaatselijke gemeenschap. Met deze plaatselijke 
gemeenschap wordt niet alleen Beers bedoeld maar de gehele gemeente Land van 
Cuijk.   
 
De Stichting beoogt niet het maken van winst.  
 
 
Werkzaamheden / Projecten  
 
Projecten worden beoordeeld met de bovenvermelde doelstellingen als leidend 
criterium.  
 
Projecten kunnen zowel eenmalige activiteiten betreffen als een meer duurzaam 
karakter hebben. Er is geen limiet aan het aantal keren dat een organisatie een 
beroep kan doen op de Stichting. Het bestuur wenst zich niet vast te leggen op een 
vaste vorm van aanwending.   
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Voorbeelden van de programmering van de Stichting zijn de goede doelen en 
evenementen van KWF en de Nederlandse Hartstichting, korenslag en orgel-
concerten, ouderen bijeenkomsten, repetitie ruimte voor diverse zangkoren, 
gospelconcerten, tentoonstellingsruime voor kunstenaars en fotografen en overige 
activiteiten die in een buurthuis kunnen plaatsvinden.  
 
 
Voortgang / oprichting Stichting  
 
De Stichting is opgericht in december 2019, net voor de Corona periode. Deze 
Corona periode heeft een grote invloed gehad op de activiteiten van de Stichting. De 
eerste 2 jaar heeft de Stichting hierdoor geen activiteiten kunnen realiseren. Sinds 
een aantal maanden is de Stichting actief. Kijk voor de actuele weergave voor de 
activiteiten op de website www.keijla.nl 
 
 
Fondsenwerving  
 
De Stichting is afhankelijk van de inzet van haar bestuur bij het verwerven van 
fondsen voor de feitelijke verwezenlijking van haar doelstelling. Het verwerven van 
fondsen vindt plaats door het benaderen van sympathiserende commerciële partijen, 
andere non-profit instellingen en vermogende particulieren voor donaties.  
 
Het bestuur gebruikt daarbij haar persoonlijke en zakelijke contacten om de donaties 
te realiseren.  
 
Ook via haar website probeert zij structurele en incidentele donaties aan te trekken.  
 
Het vermogen van de Stichting kan worden gevormd door:  

 Bijdragen van hen die met het doel van de Stichting sympathiseren; 

 Bijdragen van hen in wier belang van de Stichting werkzaam is;  

 Subsidies; 

 Erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;  

 Opbrengsten van activiteiten van de Stichting, en/of  

 Alle andere baten. 
 
In beginsel zullen alle donaties worden aangewend om de doelen van de Stichting te 
ondersteunen. De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs 
noodzakelijk is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de 
Stichting, tenzij een donatie of erfenis is verkregen door met toepassing van een 
instandhoudingsverplichting. Het vermogen zal voornamelijk conservatief worden 
beheerd op een bankrekening (reguliere betaalrekening). Vermogensvorming is geen 
doelstelling van de Stichting.  
 
Een eventueel batig saldo van bij ontbinding van de Stichting zal worden besteed ten 
behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige 
doelstelling.  
 
  

http://www.keijla.nl/
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Financiële verantwoording  
 
De jaarrekening wordt éénmaal per jaar, in beginsel binnen vijf maanden na het 
einde van het boekjaar, opgesteld. Het boekjaar van de Stichting is het kalenderjaar. 
De jaarrekening wordt in beginsel opgesteld zoveel mogelijk conform richtlijn 640 van 
de Raad voor de Jaarverslaglegging voor organisaties zonder winststreven. De aldus 
opgestelde jaarrekening wordt dan goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur.  
Aangezien er voor 2022 nog geen activiteiten hebben plaatsgevonden is er ook geen 
financiële verantwoording opgemaakt.  
  
Arnhem, november 2022   
 
Getekend, bestuur Stichting Keijla   
 
G. Laham     Y. Janssen    R. Jacobs  


