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1. Missie
De stichting “het Levend Water” zet zich in voor het bezorgen van een onvergetelijke dag voor
chronisch zieken, zoals kankerpatiënten, hartpatiënten, etc., samen met een begeleider.
2. Strategie
De stichting “het Levend Water wil een schip huren en later aanschaffen. Met vrijwilligers zal het
schip zeewaardig gemaakt worden. De bemanning van het schip (kapitein, stuurman, matroos en/of
purser) zal bestaan uit vrijwilligers. Zij krijgen geen financiële vergoeding, maar wel een compensatie
middels een overeenkomst “Periodieke gift in natura” voor onbepaalde tijd. Het verwerven van het
geld willen wij doen door middel van financiële ondersteuning, fondsenwerving en promotie.
3. Beleid
In het oprichtingsjaar 2018 is de stichting opgericht om chronische zieken een onvergetelijke dag te
bezorgen op het water
De komende jaren wordt via promotie gewerkt aan fondsenwerving. Hierbij zal naast de website
www.hetlevendwater.nl gebruik gemaakt worden van Social Media (o.a. Facebook
www.facebook.com/hetlevendwater) en traditionele landelijke en lokale media.
4. Beheer
De stichting “het Levend Water” beoogd het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Het bestuur is
onbezoldigd en voor alle activiteiten om het schip te exploiteren, wordt zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van vrijwilligers.
Door de kosten te minimaliseren zal minimaal 90% van de jaarlijkse opbrengsten direct worden aan de
aanschaf en exploitatie van het schip. Jaarlijks zal door de penningmeester een Financieel Jaarverslag
worden opgesteld met verslaglegging van alle kosten en baten van het afgelopen kalenderjaar. Dit
Financieel Jaarverslag zal na goedkeuring door het Bestuur worden gepubliceerd op de website van de
stichting. Het Bestuur komt minimaal 1 keer per jaar samen om het Beleidsplan, Jaarverslag en
Financieel Jaarverslag te bespreken en goed te keuren. Van alle bestuurs-vergaderingen zal een verslag
worden gemaakt.
5. Doelstelling
De stichting heeft ten doel het organiseren van evenementen voor chronisch zieken, waaronder
begrepen het organiseren van boottochten en dagreizen, dit alles in de meest ruime zin van het woord
en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
6. Bestuur
Het bestuur van stichting “het Levend Water” bestaat uit Johan Crul (voorzitter), Frans Venmans
(secretaris) en Richard Roefs (penningmeester). De samenstelling van het Bestuur is vastgelegd in de
notariële oprichtingsakte van de stichting en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel .

7. Communicatie
De communicatie met onze donateurs en sponsoren zal digitaal worden gedaan via de website,
Facebook en periodieke nieuwsbrieven per e-mail. In de communicatie zullen wij updates geven van
de door de stichting ondersteunde organisaties en projecten, en onze plannen voor het komende jaar.

Dit Beleidsplan is op 4 juni 2018 goedgekeurd door het Bestuur van de stichting “het Levend Water”.

