
Goor, januari 2018 

Beleidsplan 

Meerjarenbeleid 2018-2022 

De Stichting Elastiekenkoers heeft ten doel het verwerven van gelden teneinde hulpbehoevenden 

met een ernstige handicap / ziekte en/of anderszins hulpbehoevend, wonend en/of verblijvend in, of 

op een andere manier verbonden zijn met de gemeente Hof van Twente, een moment van vreugde 

te doen beleven, waarvan de doelgroep en de wijze van uitvoering jaarlijks nader zal worden 

vastgesteld.  

1. Strategie

Missie 

Door middel van het laten sponsoren van sportieve recreanten die een fysieke inspanning leveren 

(wielerkoers / elastiekenkoers) gelden inzamelen. Deze gelden worden omgezet naar fysieke wensen 

voor personen / instellingen waarvoor deze collectieve inspanning geleverd is. 

Visie 

Iets betekenen voor de maatschappij in je woon- en leefomgeving.  

Doelgroep 

De stichting focust zich op hulpbehoevenden en ouderen.   

Geografische focus 

De stichting richt zich op de doelgroep die woonachtig is in de Gemeente Hof van Twente. 

2. Werkwijze

Jaarlijks organiseert de stichting een wielerkoers (ook wel elastiekenkoers genaamd). De 

(recreatieve) deelnemers aan deze wielerkoers worden gesponsord. Op deze wijze worden de gelden 

ingezameld. Voorafgaand stelt het bestuur van de stichting het goede doel vast. De ingezamelde 

gelden worden na afloop, in samenspraak met het goede doel, besteed.  



3. Organisatie

Het bestuur bestaat uit Jan Meen (Voorzitter), Edwin Planken (secretaris), Martin Leferink 

(penningmeester), Ton Hardick (bestuurslid) en Kelly Kok (pr/communicatie). Daarnaast kan de 

stichting terugvallen op een groot aantal vrijwilligers die zich bezig houdt met het (mede)organiseren 

van de elastiekenkoers.  

4. Publiciteit

Naast de website www.elastiekenkoers.nl heeft de stichting ook een facebookpagina. 

www.facebook.com/elastiekenkoers en maakt de stichting gebruik van Twitter.   

5. Beheer en besteding vermogen

Inkomsten van Stichting Elastiekenkoers komen in hoofdzaak van de sponsoren van  (deelnemers 

aan) de elastiekenkoers. Elke gift is echter welkom! Stichting Elastiekenkoers heeft de ANBI-Status 

waardoor giften aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.  

Jaarlijks komt er een verslag uit met een overzicht van de financiën, welke te vinden is op de website. 

Het bestuur en vrijwilligers zijn onbezoldigd.  


