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Beleidsplan Stichting Hambaken Connect 
 
 
RSIN: 860992408 
 
1. Inleiding 
 
In dit beleidsplan legt Stichting Hambaken Connect (hierna te noemen Hambaken Connect) haar 
beleidsvoornemens voor de periode 01-01-2022 tot en met 31-12-2025 neer. 
 
Hambaken Connect is door middel van een notariële akte opgericht op 19 februari 2020. 
 
Hambaken Connect wordt gerund door een uit vrijwilligers bestaand bestuur.  
 
Het door Hambaken Connect in deze periode te voeren beleid is afhankelijk van de ontwikkelingen in de 
fiscale regelgeving en het bedrag van de aan haar ter beschikking staande gelden. Indien deze factoren 
wijzigen, zal Hambaken Connect daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het 
beleid is hiermee feitelijk dynamisch. 
 
Bij het uitzetten van het door Hambaken Connect te voeren beleid concentreert zij zich op haar statutaire 
doelstellingen.  
 
 
2. Doelstelling. 
 
Hambaken Connect is werkzaam in de Bossche probleemwijk Hambaken en staat voor verbinding, 
ondersteuning en versterking. Hambaken Connect richt zich op het begeleiden van kinderen en jongeren in 
Hambaken naar een succesvolle toekomst. Het doel hierbij is om kinderen en jongeren te leren hun horizon 
te verbreden zodat zij vanuit de eigen motivaties, interesses, talenten en kwaliteiten bewuste keuzes kunnen 
maken voor hun toekomst. Dit doen zij door middel van naschoolse activiteiten en individuele coaching. Hun 
ouders betrekken zij ook bij het begeleidingsproces om een verantwoorde groei van de persoon van het 
kind/de jongere te stimuleren. Op deze manier realiseert Hambaken Connect impact door aanwezige kansen 
op het gebied van school, thuis en vrije tijd met elkaar te verbinden en benutten.   
 
Hambaken Connect beoogt niet het maken van winst. 
 
Hambaken Connect beoogt het dienen van het algemeen belang en zet zich altijd in voor het nastreven van 
haar statutaire doelstelling. 

 

Hambaken Connect hoopt de financiële middelen te verkrijgen uit: 

– subsidies en donaties; 

– schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen slechts beneficiair 

kunnen worden aanvaard; 

– alle andere verkrijgingen en baten. 

 
Met betrekking tot de gang van zaken zal 4e Geschenk elk jaar een balans en een staat van baten en lasten 
opmaken en (een samenvatting hiervan) op internet publiceren. (www.hambakenconnect.nl) 
 
 
3. Werkzaamheden 
 
De statutaire doelstelling (zie hoofdstuk 1) en de feitelijke werkzaamheden van Hambaken Connect komen 
overeen.  
 
Met de werkzaamheden van Hambaken Connect wordt het algemeen belang gediend.  
 
Een aanvraag om de ANBI-status (met ingang van 01-01-2021) te verkrijgen is bij de Belastingdienst 
ingediend. 
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Bestuur: 
Het bestuur bestaat thans uit de volgende personen: 

– Dhr. S. M. Meijer, voorzitter 
– Dhr. P. de Boer, secretaris  
– Dhr. F. H. M. Mutsaerts, penningmeester 

 
Wijzigingen in het bestuur worden gemeld aan de Kamer van Koophandel en worden vermeld op de website. 
 
Voornoemd bestuur houdt Hambaken Connect in stand en zorgt voor een positief saldo aan liquide middelen 
om de doelstelling van de Stichting uit te kunnen voeren. 
 
Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt. 
 
Activiteiten 
De activiteiten van Hambaken Connect zijn gericht op het realiseren van haar doelstellingen. 
 
Deze activiteiten bestaan uit nog nader te formuleren werkdoelen voor de komende periode. 
 
 
3. Werving van gelden 
 

Hambaken Connect hoopt vooralsnog financiële middelen te verkrijgen uit giften, donaties en erfstellingen. 

 

 
4. Beheer van gelden 
 
Hambaken Connect beheert haar vermogen door het aan te houden in de vorm van een bankrekening.  
 
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben.  
 
Het vermogen wordt beheerd in het bestuur.  
 
 
5. Besteding van gelden 
 
De taak van het bestuur bestaat er vooral in om ervoor te zorgen dat er voldoende geld besteed wordt aan 
de in de statuten genoemde doelstellingen. 
 
De financiën zijn voor Hambaken Connect een continu punt van aandacht. Het bestuur wil dat het 
beschikbare geld zo goed mogelijk gebruikt wordt en dat er geen verspilling optreedt.  
 
Om te komen tot een gerichte en doeltreffende besteding van gelden kan een financiële planning voor een 
aantal jaren worden opgesteld. 
 
Het beloningsbeleid met betrekking tot de bestuursleden luidt als volgt:  
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.  
 
 
6. Overige Informatie 
 
Bezoekadres: 
Stichting Hambaken Connect 
Het Wielsem 1, 5231 BV ’s-Hertogenbosch 
 
Postadres: Utrechtstraat 26, 5224 XT ‘s-Hertogenbosch 
 
RSIN: 860992408 
KvK-nummer: 77388933 
 
Bankrekeningnummer: NL14 INGB 0007 4709 02 


