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1. Stichting Langs de Zijlijn 

Stichting Langs de Zijlijn is gevestigd aan Wijngaard 17, 8253 LJ te Dronten. 

Opgericht op; 9 september 2016. 

Inschrijving KvK; 66811511 

Fiscaal nummer; 856707181 

Stichting Langs de Zijlijn is een erkende ANBI-stichting (RSIN 856707181). 

 

2. Doelstelling van Stichting Langs de Zijlijn 

De stichting heeft als doel het bieden van ondersteuning aan kinderen, waarvan één van de 

gezinsleden is getroffen door kanker. 

 

3. Wijze van werving van gelden 

Stichting Langs de Zijlijn ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften 

worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren en bedrijven. 

 

4. Beheer van het vermogen 

Het bestuur bestaat uit 5 personen, te weten een voorzitter een penningmeester en 3 

algemeen bestuursleden 

- Voorzitter is mevrouw I.Lups-Dijkema, woonachtig aan Wijngaard 17, 8253 LJ te 

Dronten. 

- Penningmeester is mevrouw A.G.J. van de Hee, woonachtig aan Sint Barbaragilde 1, 

8253 KJ te Dronten 

- Secretaris; vacant 

- Algemeen bestuurslid is mevrouw R. Broring 

- Algemeen bestuurslid is mevrouw L. van den Belt 

- Algemeen bestuurslid is de heer W.Lups 

 

5. Activiteiten bestuur 

Vergaderen 

Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. 

Activiteiten  

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:  

1. Het organiseren van de landelijke dag en begeleiden van de diverse projecten en 

activiteiten;  

2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden/activiteiten.  



Financiën  

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen 

zijn onder meer:  

1. Jaarlijks een begroting opstellen;  

2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;  

3. Beheren van de gelden;  

4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.  

Vergoeding bestuursleden  

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. 

 

6. Besteding van het vermogen 

Stichting Langs de Zijlijn is afhankelijk van giften en is een vrijwilligersorganisatie. De 

bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.  

De giften worden 100% besteed aan het doel van onze stichting, waar de landelijke dag en 

het aandacht vragen voor en het ondersteunen van gezinnen getroffen door kanker een 

belangrijke rol speelt. Uiteraard betalen wij ook bankkosten, kosten voor de uitgeverij en 

bijvoorbeeld kosten voor een postzegel. 


