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Beleidsplan Stichting JAndrea
In eerste instantie zou de Vrijthof-Vrijthof Bike Challenge een klein opgezet tocht worden
om geld in te zamelen voor het KWF. Het enige wat we leken te kunnen doen nadat
zowel Jan (vader van Willem en Mark) en Andrea (vrouw van Mark) zonder
noemenswaardige kans op genezing, stierven aan kanker. Echter bleek het idee zeer
goed aan te slaan waardoor de Challenge qua opbrengst de verwachtingen ca. 100x (!)
maal zal overtreffen.
Vanwege het ongelooflijk groot aantal donaties, werd het verstandig om de organisatie
van de Challenge onder te brengen in een stichting. Dankzij de belangeloze medewerking
van notaris Inge Arts, werd Stichting JAndrea (genoemd naar Jan en Andrea)
opgericht. Stichting JANdrea is opgericht om activiteiten te organiseren ten behoeve van
goede doelen. De stichting zit in het proces om een ANBI-status te verkrijgen. Deze
status is voor organisaties die zich inzetten voor algemeen nut en moeten hiervoor aan
strenge eisen voldoen.
Voorzitter van de stichting is Willem van Abeelen, secretatis is Mark van Abeelen en de
rol van penningsmeester is toebedeeld aan Kees van Gestel. Overige bestuursleden zijn
Jack Harbers, Aldwin van Gils, Harrie Wenting en Henk Baars.
Zakelijke gegevens;
RSIN 859867213
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting JAndrea
Statutaire zetel gemeente Hilvarenbeek
Datum akte van oprichting 22-03-2019
Inschrijving handelsregister 25-03-2019
Activiteiten (SBI) - Overige ideële organisaties
Beschrijving Het organiseren van activiteiten ten behoeve van goede doelen.
Bezoekadres Jupiterstraat 20, 5081TE Hilvarenbeek
Telefoonnummer 0623921366
KvK-nummer 74351591

Dit beleidsplan beslaat de periode van 2019 tot en met 2021, In 2021 wordt dit
beleidsplan geactualiseerd en opnieuw gepubliceerd.
Visie en Missie
Organisaties die zich inzetten voor goede doelen moeten de financiële mogelijkheden
worden geboden om hun kennis en kunde verder te ontwikkelen en onderzoek uit te
voeren om zo hun organisatorische doelstellingen te kunnen realiseren. Vanuit
persoonlijke motieven richt onze stichting zich in eerste instantie op financiële
ondersteuning voor vooral het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). Hierbij is het niet uit te
sluiten dat er in de nabije toekomst de behoefte ontstaat om ook andere goede doelen te
ondersteunen.
Wij organiseren activiteiten ten behoeve van goede doelen en het verrichten van al wat
hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De opbrengsten die hierdoor
gerealiseerd worden komen ten gunste van een vooraf gesteld doel en organisatie. Onze
huidige opzet is om een bike challenge te organiseren die voor een grote groep
deelnemers toegankelijk is. In 2019 is dit een succesvolle formule gebleken en wordt na
een evaluatie door het bestuur vastgesteld vooralsnog op deze ingeslagen weg door te
gaan.
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Ambities
Voor 2019 heeft de stichting tot doel om één activiteit te organiseren voor het Koningin
Wilhelmina Fonds (KWF). Wij richten ons in dit jaar op een bike challenge.
De Vrijthof-Vrijthof Bike Challenge wordt georganiseerd door de Stichting JAndrea. De naam
JAndrea is een samensmelting van de namen Jan (vader van Mark en Willem) en Andrea
(vrouw van Mark), die beide aan kanker gestorven zijn. Stichting JANdrea is opgericht
om activiteiten te organiseren ten behoeve van goede doelen, in eerste instantie het
KWF. Op initiatief van Willem van Abeelen (Hilvarenbeek) is een bestuur samengesteld
die belast is met de organisatie van de Challenge. Allen hebben persoonlijk ruime
ervaring in het rijden van duurtochten op de mountainbike, en ieder heeft daarnaast ook
zijn eigen specialisme.
Na beëindiging van het jaarlijkse event wordt dit geëvalueerd en wordt er een keuze
gemaakt voor een volgende activiteit. Dit soort activiteiten vragen een gedegen
voorbereiding en planning en kunnen in onze visie daarom niet jaarlijks georganiseerd
worden.
De stichting wil één keer in de twee jaren een grotere c.q. uitgebreidere activiteit
organiseren en staat ook open voor ondersteuning van initiatieven door andere partijen
die gelinkt zijn aan haar visie en missie. Daarnaast is het een optie om aanvullend,
jaarlijks een kleinere activiteit te organiseren met eenzelfde ambitie.
Sterkten en zwakten
De stichting is ontstaan uit een initiatief van betrokken bestuursleden in relatie tot
kanker. Hierdoor is de betrokkenheid bij de doelstellingen enorm groot. Derhalve ligt de
focus momenteel op ondersteuning van onderzoek naar kanker bestrijding. Er zijn nog
meer initiatieven op het gebied van gezondheid die de aandacht verdienen waar in eerste
instantie de focus niet op zal komen te liggen.
Sportieve elementen spreken de bestuurders in zijn algemeenheid aan. Vooral de
wielersport ligt hieraan ten grondslag. Binnen de regio heeft het bestuur een groot
netwerk. Hierdoor is er enorm veel steun voor dit initiatief. De deelname aan dit soort
activiteiten zal daarom vooral vanuit deze doelgroep komen.
De betrokkenheid van de gemeenschap is bij de eerste activiteit enorm groot. Er is een
groot vrijwilligersveld dat zich beschikbaar stelt als vrijwilliger om zo’n activiteit te
organiseren. Afhankelijk van de frequentie van de activiteiten zal het gewenste aantal
deelnemers afnemen. Ook zal de aandacht hiervoor afnemen.
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Bestuurssamenstelling
Voorzitter;
Secretaris;
Penningmeester;

van Abeelen, Wilhelmus Franciscus Adrianus
van Abeelen, Mark Wilhelmus Johannes
van Gestel, Cornelis Johannes Maria

Bestuursleden;

Wenting, Henricus Josephus Johannus Wilhelmus
Baars, Henricus Johannes Adrianus Theodorus
van Gils, Antonius Franciscus Maria
Harbers, Jack

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs
hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen
beloning voor hun werkzaamheden.
Tot vertegenwoordiging van de stichting zijn bevoegd:
- het gehele bestuur samen;
- twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie tenminste één moet zijn _ de
voorzitter, de secretaris of de penningmeester.
Een individuele bestuurder kan de stichting niet vertegenwoordigen

Financieel en administratieve organisatie
De stichting heeft geen winstdoelstelling. Alle uitgaven dienen het uiteindelijke doel;
Organisaties die zich inzetten voor goede doelen financiële ondersteuning bieden. Dit
betekent dat meer dan 90% van de uitgaven het algemeen nut dienen. Na afronding van
een georganiseerde activiteit wordt door het bestuur de hoogte van het bedrag bepaald
wat naar het, vooraf bepaalde, goede doel wordt overgemaakt. Wij gaan ervan uit dat
slechts een beperkt deel van de totale opbrengst weer nodig is voor de organisatie van
volgende activiteiten. De stichting richt zich ook niet op het verwerven van eigen
vermogen. Het is enkel de bedoeling om beperkte financiële ruimte te behouden om de
organisatie van opvolgende activiteiten te kunnen voorfinancieren.
Er wort een financiële administratie bijgehouden waarin de ontvangsten en uitgaven
worden geregistreerd. Jaarlijks wordt een financiële verantwoording opgemaakt welke
gepubliceerd wordt op de website van onze Stichting.
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