Beleidsplan Ondernemers.team Regio Zwolle 2017 - 2020
1. Ontstaan
Tijdens Sportgala Zwolle op 31 januari 2015 stond het dames volleybalteam van VC Zwolle
net niet op het hoogste schavot als het gaat om de Sportploeg van het Jaar. Het
Vrouwenteam had een indrukwekkende reeks van drie kampioenschappen achter de rug.
Door het wegvallen van de hoofdsponsor zou het team niet meer op het hoogste niveau
kunnen spelen. Een aantal ondernemers, vanuit MKB Regio Zwolle, hebben het idee opgevat
om (top)sport te gebruiken als bindmiddel voor de Regio Zwolle. Ideeën zijn uitgewerkt en
het Ondernemersteam Regio Zwolle is in september 2015 opgericht als platform voor groei,
verbinding en vitaliteit. Deze stichting bestaat uit minimaal 4 bestuursleden (onbezoldigd)
waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester.
2. Gegevens Instelling
Naam: Stichting Ondernemersteam Regio Zwolle
RSIN: 855533079
KvKnummer: 64126854
SBIcode: 94993  Steunfondsen
Datum oprichting: 15092015
Adres: Emmastraat 8, 8011AG Zwolle
E-mail: info@mkbregiozwolle.nl
Bank: NL65RABO0306636255
3. Beleid en strategie
Why
Wij geloven dat (top)sporters een positieve invloed hebben op economie, innovatie,
gezondheid en sociale cohesie. Het levert Nederland en in dit geval specifiek de Regio
Zwolle veel op. Daarom helpen wij (top)sporters uit de Regio Zwolle hun ambities waar te
maken en een bijdrage te leveren aan de maatschappij.
Doel
Het doel van de stichting is het sociaal economische klimaat in de Regio Zwolle te
versterken. De stichting ondersteunt (top)sporters en initiatieven die bijdragen aan groei,
verbinding en vitaliteit van de regio.
Besteding vermogen
Het vermogen van Ondernemers.team Regio Zwolle wordt primair gebruikt voor het
hierboven beschreven doel. Alleen in een uiterst geval zal ervoor worden gekozen om
bepaalde zaken aan te schaffen die niet uit sponsoring betaald kunnen worden. De
bestuurders voeren hun functie onbezoldigd uit.
Leden/fondsenwerving
De fondswerving van Ondernemers.team Regio Zwolle ziet er als volgt uit:
1. Spontane eenmalige donaties in geld, organisatiekracht en middelen;
2. Jaarlijkse bijdragen als member* van het Ondernemers.team
*Member
Ondernemers dragen naar draagkracht bij, waarbij wordt gekeken naar het aantal
werknemers. De Investering is als volgt vastgesteld;
< 3 werknemers
< 10 werknemers
< 100 werknemers
> 100 werknemers

Bijdrage € 250,- exc. Btw per jaar
Bijdrage € 500,- exc. Btw per jaar
Bijdrage € 1.500,- exc. Btw per jaar
Bijdrage € 2.500,- exc. Btw per jaar

4. Werkzaamheden en activiteiten
Wat we doen
Wij initiëren en ondersteunen activiteiten die bijdragen aan Groei, duurzame verbinding en
een vitale samenleving. Dit vertaalt zich in de volgende werkzaamheden;
Groei
Groei om ambities waar te maken. Het Ondernemers.team stimuleert groei van; talent,
ondernemers, netwerken, prestaties en sociale cohesie en hiermee groei van de regio. Dit
bereiken wij door een organisatorische en/of financiële bijdrage te leveren aan initiatieven die
zich hiervoor inzetten.
Verbinding
Door de (top)sporters actief in de regio in te zetten verhogen we niet alleen de
naamsbekendheid van de regio maar ook de solidariteit en (sport)participatie. Dit bereiken
wij door een organisatorische en/of financiële bijdrage te leveren aan (top)sporters of
topsportteams die dit uitdragen.
Vitaliteit
Gezonde en fitte mensen dragen bij aan een sterke regio. Ondernemers.team zet zich in voor
een vitale regio, waarbij de (top)sporters als ambassadeurs worden ingezet om de regio in
beweging te krijgen. Dit bereiken wij door een organisatorische en/of financiële bijdrage te
leveren aan (top)sporters of topsportteams en initiatieven die zich hiervoor inzetten.
5. Bestuur
Peterman, Edwin Bernardus Johannes 18061972 Zwolle (Voorzitter)
Temmink, Richard Bernhardus 18121969 Hardenberg (Penningmeester)
Verlind, Herman Hendrik 09121968 Kampen (Secretaris)
Reuvekamp, Bernardus Johannes Maria 25021966 Heino (Bestuurslid
Leden/fondsenwerving)
Geen van de bestuurders of een ander rechtspersoon kan beschikken over het vermogen
van het Ondernemers.team als ware het eigen vermogen. Bij besluit van ontbinding worden
eventuele tegoeden overgemaakt aan een andere, door het bestuur bepaalde, ANBI
Stichting met een soortgelijk doel.
Alle bestuurders voeren hun functie onbezoldigd uit en zijn teven lid van het
Ondernemers.team.
6. Financiële gegevens
Financiële prognose 2016/2017
Inkomsten

Uitgaven

Members

24.000

(Top)sporters en initiatieven

20.000

Donaties

0

Wervingskosten

2.500

Subsidie

0

Resultaat

1.500

Totaal

24.000

Totaal

24.000

Financiële prognose 2017 / 2018
Inkomsten

Uitgaven

Members

36.000

Donaties

4.000

Eenmalige subsidie BMS

Totaal

20.000

60.000

(Top)sporters en initiatieven

35.000

BMS Event

20.000

Wervingskosten

3.000

Resultaat

2.000

Totaal

60.000

Financiële prognose 2018 / 2019
Inkomsten

Uitgaven

Members

48.000

(Top)sporters en initiatieven

50.000

Donaties

10.000

Wervingskosten

5.000

Resultaat

3.000

Subsidie
Totaal

58.000

Totaal

58.000

Beheer vermogen
De penningmeester beheert het vermogen van de stichting en legt hiervoor verantwoording
af aan het bestuur. Er is een ordelijke administratie aangelegd, die voldoet aan de eisen van
de belastingdienst en onder controle staat van de kascommissie. De kascommissie voert een
jaarlijkse controle uit en bestaat uit 2 members van het Ondernemers.team Regio Zwolle. Het
resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Wij streven naar een eigen vermogen
van 10% van de totale begroting.
Aldus overeengekomen en ondertekend te Zwolle op 10 juli 2017
Namens het bestuur: Stichting Ondernemersteam regio Zwolle

Edwin Peterman, Voorzitter

Colofon
Stichting Ondernemers.team Regio Zwolle
Emmastraat 8, 8011 AG Zwolle
T: +31621 84 22 02
E: info@ondernemers.team

www.ondernemers.team
BTW nummer: NL855533079B01
IBAN: NL65 RABO 0306636255
RSIN: 855533079

