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Doel
De stichting Echt Overvecht stelt zich ten doel om projecten te stimuleren, faciliteren en initiëren welke leiden tot
een vorm van verbinding tussen mensen die wonen en/of werken in Overvecht, alsmede de verbinding tussen
Overvecht en de stad Utrecht. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.
Bestuurssamenstelling
Nelleke Wuurman (voorzitter)
Simon de Wilde (secretaris)
Wendy de Leeuw (penningmeester)
Jeroen Blokland (algemeen lid)
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur van stichting Echt Overvecht ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte
werkzaamheden geen beloning. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden
vergoed, mits niet bovenmatig. Stichting Echt Overvecht heeft geen personeel in dienst.
Activiteitenverslag
De activiteiten van stichting Echt Overvecht in 2016 zullen waarschijnlijk bestaan uit het vier maal uitgeven van het
blad Dreefnieuws en het organiseren van twee maal een partnerbijeenkomst. Een nadere uitwerking hiervan volgt aan
het einde van 2016.
Verkorte staat van baten en lasten over 2016; (voorgenomen) bestedingen (Volgt eind 2016)
Ontvangen donaties

x

Ontvangsten uit nalatenschappen

x

Baten

x

Beheerkosten

x

Fondsenwervingskosten

x

Doeluitgaven

x

Resultaat

x

De daadwerkelijke bestedingen in 2016 en de verdeling over de projecten: nader te bepalen rond het einde van 2016.
Doeluitgaven in 2017 en verdeling over projecten: nader te bepalen.
Toelichting: volgt.

Verkort beleidsplan
Het beleid van stichting Echt Overvecht is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling. In praktijk komt dit
tot uiting door het uitgeven van het blad Dreefnieuws en het organiseren van bijeenkomsten voor stakeholders.
Daaraan gaan de meeste inkomsten op.
Stichting Echt Overvecht heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de
doelstelling. Stichting Echt Overvecht werft gelden door advertenties te verkopen en partners aan boord te halen en
ontvangt donaties van particulieren, bedrijven en organisaties.
Voor het beloningsbeleid van stichting Echt Overvecht: zie tekst hierboven.
Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.
De administratie van stichting Echt Overvecht wordt gevoerd door de secretaris en de inkomsten en het vermogen
worden beheerd door de penningmeester.

