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1. Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving
De Stichting ALS Limburg (De stichting) heeft tot doel:
a) zie statuten
b) zie statuten
De Stichting tracht haar doel te bereiken, onder meer door het organiseren van evenementen op sportief
gebied, waaronder wandel- en fietstochten, en daaraan gekoppelde verlotingen van prijzen.

2. Context
De Stichting ALS Limburg is een non-profit organisatie, bestaande uit vrijwilligers. De afgelopen 9 jaar
werd er een fiets- en wandeltocht georganiseerd in de omgeving van Maastricht. Deze tocht werd
georganiseerd door een groep vrijwilligers. Het doel van deze fiets- en wandeltocht was altijd de
spierziekte ALS. Er werd voor deelname aan de fiets- en wandeltocht een bijdrage gevraagd. Tevens
werd er eten en drinken verkocht, en werd er een soort van loterij georganiseerd. De opbrengst van deze
dag ging naar de Stichting ALS Nederland, een Stichting die landelijk projecten ondersteunt en zelf
organiseert met als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar de spierziekte ALS.
Afgelopen jaar heeft de groep vrijwilligers aangegeven te gaan stoppen met de organisatie van deze
fiets- en wandeltocht. Daarop is een nieuwe groep vrijwilligers opgestaan die besloten heeft de
organisatie over te nemen. Deze groep heeft besloten hiertoe een stichting in het leven te roepen van
waaruit de organisatie plaats zal gaan vinden.

3. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 2017
De stichting is juli 2017 opgericht. Dit jaar, 2017, is het eerste jaar waarin de stichting haar beleid kan
vormgeven. Er is gekozen om met een aantal realistische activiteiten te starten die direct uit te voeren
zijn. Op 24 september wordt door de stichting de eerste fiets- en wandeltocht georganiseerd, waarbij de
opzet en invulling nagenoeg geheel aansluit bij de in het verleden door de andere organisatie
georganiseerde dagen. De stichting tracht daarbij en grotere doelgroep te bereiken door met
verschillende afstanden voor de fietstocht te werken en tevens de wandeltocht prominenter onder de
aandacht te brengen. Op die wijze wordt de dag ook toegankelijk gemaakt voor gezinnen met (jonge)
kinderen.
Tevens is de locatie van de dag gewijzigd. Het bestuur van de stichting heeft de Maastrichtse Studenten
Roei Vereniging Saurus bereid gevonden de dag mede te organiseren en haar accommodatie ter
beschikking te stellen.
Door deze toevoeging aan de ene kant en wijziging aan de andere kant, geeft de nieuwe organisatie aan
een nieuwe weg te zijn ingeslagen. Het uiteindelijk doel is het aantal deelnemers te laten groeien en er
een nieuw begrip binnen ALS Nederland en de stad Maastricht van te maken.
Daarnaast heeft het bestuur contact gehad met de Stichting ALS Nederland. Stichting ALS Nederland
ondersteunt de activiteit van harte, en zou het tevens prettig vinden als de verschillende initiatieven die
voor ALS in Limburg worden georganiseerd, met elkaar in overleg zouden treden, met als doel een
overleg en samenwerking tot stand te brengen, waarbij ieder initiatief haar eigen event blijft organiseren,
en waarbij tevens van elkaars netwerk, communicatiekanaal, marketing etc gebruik kan worden gemaakt.
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Wat betreft de financiële paragraaf is de doelstelling om aan de inkomstenkant zoveel als mogelijk
opbrengsten te genereren door fietsers en wandelaars mee te laten fietsen en lopen. Deelname kost €
25 per persoon, waarbij kinderen tot 16 jaar gratis zijn. Tevens wordt de mogelijkheid geboden een
bedrijventeam samen te stellen, waarbij uit een pakket van € 750 of € 1.500 kan worden gekozen. Aan
de inkoop kant tracht de stichting zoveel als mogelijk gesponsord te krijgen, en de uitgaven verder tot
een minimum te beperken.
De loterij die wordt gehouden, wordt eveneens voor een groot deel gesponsord. De prijzen worden om
niet ter beschikking gesteld, en de opbrengst van de loten die worden verkocht, komen dus in het
geheel ten gunste van de stichting.
Tot slot heeft M.R.S.V. Saurus aangegeven dat de gehele opbrengst van de drank te gunste zal komen
van de Stichting.
Het eerste jaar (2017) is de doelstelling € 10.000 over te houden.

4. Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de
namen van de bestuurders
a. Bestuurders
Voorzitter: Lucas Janssen
Secretaris: Sandra Meessen
Penningmeester: Jeroen Gerits (nog te formaliseren)
Het bestuur krijgt voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

5. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de
instelling
Voor eind november 2017 volgt er een verslag inclusief een financiële verantwoording van de eerst
activiteit van 24 september 2017

6. De balans en de staat van baten en lasten
Deze informatie moet telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt. Op
1 juli 2018 moeten de gegevens van 2017 gepubliceerd zijn.

7. De werkzaamheden die de stichting verricht
Het bestuur krijgt voor hun werkzaamheden geen vergoeding. De instelling zal hierover rapporteren in
een jaarverslag en op haar website.

8. De manier waarop de instelling geld wil werven
De stichting organiseert evenementen waarvoor een bijdrage aan de deelnemers zal worden gevraagd.
tevens zullen sponsoren worden gezocht.
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