Beleidsplan Stichting Dolfinn
Bestuur
Het bestuur bepaalt het beleid, de financiële richtlijnen en is eindverantwoordelijkheid
voor de dagelijkse leiding. Het bestuur is zo samengesteld dat een onafhankelijke
taakvervulling gewaarborgd is.
Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden, zonder nauwe familie- of vergelijkbare
relaties. Ieder bestuurslid heeft één stem.
Het bestuur waakt tegen verstrengeling van belangen tussen die van de instelling en die
van de bestuursleden en/of de medewerkers. Bij strijdigheid van belangen dienen
betrokkenen zich van besluitvorming en stemming te onthouden.
Het bestuur begroot het aantal therapieën die het volgende jaar kunnen worden
toegekend. Het bestuur controleert en evalueert regelmatig aantoonbaar de uitvoering
van het beleid en de realisatie van de doelstelling.
Kernteams
Het bestuur kan de uitvoering van taken of activiteiten aan een kernteam delegeren. Een
kernteam wordt in samenspraak met het bestuur samengesteld. Doelstellingen,
beschikbare middelen en plannen worden in samenspraak met het bestuur vastgesteld.
Een kernteam rapporteert (schriftelijk) periodiek de voortgang en uitvoering aan het
bestuur. Een kernteam vergadert zo vaak als zij dit zelf nodig achten. Het bestuur wordt
voor deze vergaderingen uitgenodigd. Jaarlijks vindt een evaluatie over de taken of
activiteiten plaats tussen het bestuur en het betreffende kernteam.
Een kernteam bestaat uit ten minste twee leden. Ieder kernteamlid heeft één stem.

Doelstelling
Stichting Dolfinn heeft tot doel geld te werven om kinderen met een beperking in de
regio Heiloo financieel te ondersteunen. Daarnaast wil Stichting Dolfinn zich inzetten voor
integratie van kinderen met een beperking en voorlichting geven over onderwerpen die
van belang zijn voor kinderen met een beperking en hun ouders/begeleiders.
Verslaggeving
In de jaarverslaggeving zijn de elementen beleid, communicatie, waarborging van de
kwaliteit van de organisatie en besteding van de middelen in relatie tot de doelstelling
duidelijk beschreven.
Het jaarverslag is openbaar en wordt desgewenst tegen betaling van de kosten aan
geïnteresseerden beschikbaar gesteld. In het jaarverslag wordt een beredeneerde
beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de instelling in het verstreken boekjaar
opgenomen. Het jaarverslag wordt in de jaarvergadering aan het bestuur te goedkeuring
voorgelegd.

Fondsenwerving
Bij fondsenwerving zijn de identiteit, de doelstelling, de programma’s en financiële
behoeften duidelijk omschreven. Stichting Dolfinn onthoudt zich van misleiding en van
vergelijking met andere fondsenwervende instellingen. De fondsenwervende activiteiten
zijn gericht op het verwerven van vrijwillige bijdragen.

Stichting Dolfinn draagt zorg voor een evenwichtige verdeling van de kosten voor de
fondsenwerving en die van de besteding aan de doelstelling. Stichting Dolfinn maakt bij
de fondsenwerving gebruik van donaties, schenkingen, sponsoring en alle andere
mogelijkheden om fondsen te werven.
Besteding
Voor de besteding van middelen is door Stichting Dolfinn een richtlijn opgesteld. In deze
richtlijn staan zaken vermeld over wie, wanneer, hoeveel en hoe een aanvraag voor een
bijdrage kan vragen bij Stichting Dolfinn.
Bijdrageverplichtingen worden, nadat het bestuur een besluit ter zake heeft genomen,
schriftelijk kenbaar gemaakt aan de bijdrage-ontvanger.
Beloning
De leden van het bestuur of kernteam ontvangen geen vergoeding in welke vorm dan
ook. Vergoeding van gemaakte kosten verloopt alleen na goedkeuring van het
declaratieformulier door de penningmeester.
Publiciteit
Stichting Dolfinn wil de doelstelling en activiteiten onder een zo breed mogelijk publiek
bekend maken. Stichting Dolfinn vindt het belangrijk om in de regio te laten zien wie we
zijn, wat we doen en hoe we het aanpakken. Dit komt tot stand door gebruik te maken
van verschillende media zoals de website, publicaties in kranten en tijdschriften.
Financiën
De door fondsenwerving verkregen gelden worden door de penningmeester van Stichting
Dolfinn beheert. Om de Stichting transparant te houden overlegt de penningmeester alle
inkomsten en uitgave met het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk om er voor te
zorgen dat de geworven middelen snel en efficiënt besteed worden.
Stichting Dolfinn maakt geen gebruik maken van beleggingsproducten die de
instandhouding van de hoofdsom garanderen of vergroten. Inkomen uit vermogen is
alleen afkomstig van rente over de hoofdsom.
Om de continuïteit van Stichting Dolfinn te waarborgen wordt een deel van de hoofdsom
als reserve betiteld.

