
BELEIDSPLAN STICHTING DE GOUDEN HANDEN

A. De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling

Wat wil de Stichting bereiken?

De doelstelling van Stichting De Gouden Handen is het ophalen van geld voor onderzoek naar
kanker. Daarnaast wordt er ook geld opgehaald voor instellingen die zich inzetten voor het
welzijn van mensen met kanker.

Welke activiteiten voert de Stichting uit om het gestelde doel te bereiken?

Wij starten met het organiseren van het evenement ‘Massage Marathon’ in Amsterdam. Onze
eerste focus is om 100 mensen te masseren tijdens het evenement in 2022. De mensen die zich
aanmelden voor een massage betalen daar een bedrag voor.

Stichting De Gouden Handen zal een deel van het geld dat zij heeft opgebracht - door middel
van deelnemers aan de Massage Marathon, donaties en sponsorgelden van ondernemingen -
elk jaar doneren aan een specifieke instelling die zich inzet voor kankeronderzoek of het
welzijn van mensen met kanker. De focus ligt in 2022 op kinderkanker, want kinderen zijn de
toekomst van morgen. Daarom zal de eerste donatie worden gedaan aan Stichting Opkikker.

De Stichting zal ook via social media actief informatie delen over kanker(onderzoek). Het is
de bedoeling dat mensen worden gestimuleerd om bij te dragen aan de doelstelling van de
Stichting.

B. De wijze van verwerving van inkomsten

Hoe gaat de ANBI inkomsten verwerven?

1) Sponsoring van bedrijven

Bedrijven worden actief benaderd om sponsor te worden. Deze bedrijven worden benaderd
tijdens evenementen, maar ook via andere kanalen. De Stichting biedt verschillende
sponsorpakketten aan zodat de bedrijven tijdens het evenement ‘Massage Marathon’ een
bepaalde mate van publiciteit kunnen genieten.

2) Donateurs

De Stichting roept mensen op om vrijwillig te doneren. Dat kunnen zij doen via de website
door op de doneerknop te drukken. Daarnaast kunnen ze ook geld overmaken naar de
Stichting door middel van een rechtstreekse overboeking op de bankrekening van de
Stichting.

3) Deelnemers van de Massage Marathon



Tijdens de Massage Marathon worden zoveel mogelijk deelnemers gemasseerd. De
deelnemers melden zich aan door middel van betaling van een vaste bijdrage die mede als
donatie wordt beschouwd.

C. Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

Beheer van het vermogen

De penningmeester beheert het vermogen van de Stichting. De penningmeester draagt
gezamenlijk met de overige bestuursleden zorg voor de jaarlijkse begroting van de Stichting.
Inkomsten en uitgaven worden geregistreerd in een geautomatiseerd systeem. De
bestuursleden zorgen ervoor dat een jaarverslag wordt opgemaakt en dat deze wordt
gepubliceerd op de website van de Stichting.

Besteding van de ingezamelde gelden en goederen

Een deel van de ingezamelde gelden wordt uitgegeven aan de doelstellingen van de Stichting.
Daarnaast zal de Stichting de gelden besteden aan noodzakelijke uitgaven, zoals
wervingskosten, administratie- en boekhoudkosten, materieel voor de evenementen,
marketing en promotie en overige onkosten die worden gemaakt door vrijwilligers en
bestuurders.

Gereserveerd geld voor besteding in toekomstige jaren

De Stichting zal een deel van de ingezamelde gelden reserveren voor kosten die maandelijks
en/of jaarlijks terugkeren en tevens voor de organisatie van toekomstige evenementen.
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