
ANBI 

Stichting Beweegteam Woerden is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Hierdoor blijven schenkingen in het algemeen belang vrijgesteld voor het recht van 
schenking. Hieronder staan de gegevens die het Fonds als ANBI op elektronische wijze 
openbaar dient te maken.  

Contactgegevens 
Stichting Beweegteam Woerden 
Jan Steenstraat 25 
3443 GZ Woerden 
Telefoon: 06 - 53 10 46 25  
E-mail: info@beweegteamwoerden.nl 
Website: www.beweegteamwoerden.nl  
Fiscaal Nummer: 8617 85 472    RSIN: n.n.b. 
 
 

Beleidsplan  
 
Statutaire doelstelling 
Het doel van Stichting Beweegteam Woerden is om in het algemeen belang en zonder 
winstoogmerk dienstverlening te verrichten ten behoeve van maatschappelijke en sociaal 
culturele vorming, educatie, sport en vrije tijdsbesteding, zoals opgenomen in de 
rijksregeling Brede Impuls Combinatiefuncties en Maatschappelijke opgaven van 
gemeenten. Daarbij wordt ingezet op het onderhouden (en nieuwe vormen) van 
samenwerkingsverbanden tussen inwoners en gemeente, maatschappelijke partners en 
andere gemeenten. Bovendien wordt ingezet op het ontwikkelen van maatschappelijke 
projecten die inspelen op behoeften die er bij de gemeente Woerden liggen, eventueel in 
samenwerking met andere organisaties.  
 
Bestemming liquidatiesaldo 
Conform artikel 14.5 van de statuten bepaalt het bestuur de bestemming van een eventueel 
batig liquidatiesaldo. Het liquidatiesaldo moet worden aangewend voor een andere 
algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als die van het 
Beweegteam Woerden. 
 
Bestuur  
De Stichting Beweegteam Woerden wordt in beginsel bestuurd door tenminste 2 en 
hoogste 3 natuurlijke personen. Het bestuur benoemt de leden van het bestuur. Daarnaast 
benoemt het bestuur uit zijn midden de voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 
Een bestuurslid, niet zijnde de voorzitter kan meer dan één functie bekleden. De leden van 
het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een 
eenmalige verlenging van vier jaar. Voor het aftreden van de leden van het bestuur 
hanteert het bestuur een rooster van aftreden. 
 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
Mevrouw K. Hogenbirk, voorzitter (aftredend 2022) 
De heer J.A. Avis, secretaris (aftredend 2023)  
De heer G.S. van der Vlist, penningmeester (aftredend 2024)  
De bestuursleden hebben bij voorkeur een brede interesse in sport, bewegen en gezonde 
voeding en hebben banden met sociaal culturele organisaties  Bij het samenstellen van de 
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profielschets wordt rekening gehouden met de gewenste specialiteit die bij de ontstane 
vacature behoort. 
. 
Beloningsbeleid  
De bestuursleden ontvangen conform de bepalingen in artikel 5.5. van de statuten voor hun 
werkzaamheden een beloning. De hoogte van de beloning is vastgesteld in lijn met de 
governance code sociaal werk. Eventuele kosten worden hen vergoed.  
 
Administratieve organisatie 
De administratie van Stichting Beweegteam Woerden wordt uitgevoerd door een 
onafhankelijk administratiekantoor. Dit stelt tevens de jaarcijfers op. De jaarrekening van 
Stichting Beweegteam Fonds Woerden wordt uitgevoerd door Van Ree Accountants te 
Nieuwegein. 
 
Publicatieplicht 
Stichting Beweegteam Woerden voldoet aan haar publicatieplicht door middel van deze 
website. 

Voor de cijfers van de Stichting Beweegteam Woerden klikt u hier  (link naar verkorte staat 
van baten en lasten over 2020)  

 
 

https://beweegteamwoerden.nl/wp-content/uploads/2022/02/verkorte-staat-van-baten-en-lasten-2020.pdf

