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Vooraf
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting ZEPA Challenge. Het heeft betrekking op het beleid in de
jaren 2019 tot en met 2022. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft
inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI
regeling en we actualiseren deze jaarlijks. De werkingsperiode wordt daarbij dan telkens een jaar
opgeschoven.
Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens
Stichting ZEPA Challenge is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haag met
als statutaire zetel gemeente Zeist onder nummer 64843289 als Stichting ZEPA Challenge, adres
Princenhof Park 19, 3972 NG Zeist. Het RSIN nummer is 855877169. De stichting heeft de ANBI status.
Contacten met de stichting verlopen via de secretaris de heer P. van Andel.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting ZEPA Challenge bestaat uit drie leden.
Te weten:
1. De heer H.R. Janssen, voorzitter;
2. De heer P. van Andel, secretaris (pvanandel@enigmaconsulting.nl)
3. De heer J. Booster, penningmeester
Conform de statuten bepaalt het bestuur met algemene stemmen het aantal leden, met een
minimum van drie leden (artikel 4 oprichtingsakte)
De stichting heeft ten doel (oprichtingsakte stichting artikel 2):
Het verkrijgen van gelden en donaties om ter beschikking te stellen aan een goed doel.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
Vanuit Enigma Consulting activiteiten te organiseren zoals bijvoorbeeld een estafette fietstocht van
Zeist naar Parijs. Deelnemers aan de estafette zijn relaties en werknemers van Enigma Consulting.
Ieder van de deelnemers zamelt zoveel mogelijk gelden in die op de rekening van stichting ZEPA
Challenge worden gestort. Het gehele bedrag wordt ter beschikking gesteld aan een goed doel. Dit
goede doel wordt vastgesteld door een kernteam, bestaande uit werknemers en relaties van Enigma
Consulting. Het goede doel wordt telkens voor ieder event opnieuw vastgesteld. Alle opbrengsten en
donaties komen ten goede aan het goede doel. De kosten worden gedragen door Enigma Consulting
en haar relaties.
De Stichting beoogt niet het maken van winst.
Fondswerving
- Bij elke Challenge zorgen deelnemers zelf voor sponsors.
- Daarnaast vormt de Stichting vermogen (oprichtingsakte, artikel 3):
 subsidies en donaties
 Schenkingen, erfstellingen en legaten
 Alle andere verkrijgingen en baten.
Beheer van het vermogen
Email: info@ZEPAChallenge.nl

Website: www.ZEPAChallenge.nl
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De bestuurders en vrijwilligers van Stichting ZEPA Challenge genieten geen beloning of
vergoeding bij uitoefenen van activiteiten namens de stichting. Eventuele vergoeding voor
gemaakte onkosten is wel mogelijk;
De penningmeester doet betaling aan crediteuren welke levering hebben gedaan;
De boekhouding wordt gevoerd door de penningmeester;
De penningmeester zorgt voor het financieel jaarverslag (jaarstukken);
Het bestuur stelt het financieel jaarverslag (jaarstukken) vast.
De stichting heeft een rekening courant bij de Triodos Bank.
Indirecte kosten zijn minimaal en hebben bijvoorbeeld betrekking op uitgaven als
bankadministratie- en overboekingskosten, eventuele reisdeclaraties en overige kleine
onkostendeclaraties. Van de mogelijkheid reiskosten te declareren wordt in de praktijk niet tot
nauwelijks gebruik gemaakt.

Besteding van het vermogen:
- Stichting ZEPA Challenge mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling. Het is toegestaan
om verkregen vermogen in stand te houden als de erflater of schenker dit heeft bepaald.
Stichting ZEPA Challenge dient haar vermogen conform de statutaire doelstelling feitelijk te
besteden aan haar doelstellingen.
- Het bestuur zal het CBF-keurmerk niet aanvragen, omdat de jaarlijkse kosten te hoog zijn in
verhouding tot het bedrag aan donaties dat jaarlijks wordt ontvangen. De stichting voldoet
ruimschoots aan de norm dat de overheadkosten niet meer dan 25% mogen bedragen. Het
streven is ook dit jaar de overheadkosten te beperken tot maximaal 10%.
Langere termijn:
De Stichting ZEPA Challenge streeft er niet naar groter te worden. De Stichting ZEPA Challenge wil
gewoon kleinschalige events organiseren die passen bij de doelstelling en bij de cultuur van Enigma
Consulting.
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