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Doelstelling en reglementen Stichting wandel comité Samen Op
Pad.
1. Doelstelling:
1.1. Het organiseren van wandeltochten.
1.2. Met achterliggende gedachte geregeld in statuten stichting Samen Op Pad artikel 2.
1.3. De batige gelden die ontstaan door deze wandelingen zullen voor 80% worden besteed aan
het steunen van één of meerdere doelen. De overige gelden worden gereserveerd om het
voortbestaan van stichting te waarborgen en om de voorbereiding van volgende
evenementen te kunnen financieren.
1.4. De wandelingen:
1.4.1.Sagambiara Walk: laatste zaterdag voor Kerst met uitzondering van kerst zaterdag.
1.4.2.Groepswandelingen: 25 km midweeks (Dinsdag-Woensdag-Donderdag).
2.
De Goede doelen:
2.1. De goede doelen worden met zorg uitgekozen en zullen aan de nodige eisen moeten voldoen
Zie artikel 4.
2.1.1.Kinderen van Serekunda Gambia gestopt in 2014 te weinig respons.
2.1.2.Seibo werkgroep, wederopbouw El Seibo.
2.1.3.Asia Care Foundation, hulp aan vluchtelingen uit Birma.
3. Algemene reglementen:
3.1. Samenstelling Stichting wandel comité Samen Op Pad (vanaf nu SOP genoemd) :
Geregeld in statuten stichting Samen Op Pad artikel 3.1.
3.1.1. Het actieve bestuur bestaat uit minimaal drie personen. Bij stem gelijkheid heeft
voorzitter het laatste woord.
3.1.2.Aan het voltallig bestuur is Gerrie van den Brink toegevoegd (zonder stemrecht).
3.2. Zittingsduur bestuur:
Geregeld in statuten stichting Samen Op Pad artikel 3.3.
3.3. Taakverdeling:
3.3.1.Bestuur SOP. Geregeld in statuten stichting Samen Op Pad artikel 3.2.
3.3.1.1.
Elk jaar zal in de jaarvergadering de taakverdeling op de agenda staan.
3.3.1.2. Het bestuur bevordert de communicatie tussen het bestuur en de
werkgroepen.
3.3.2.WSW:
3.3.2.1. Uitvoeren Sagambiara Walk: de initiatiefneemster Gerrie van den Brink met
Werkgroep Sagambiara Walk (WSW) als algemeen leider evenement. Een en
ander met inachtneming van de bijbehorende reglementen en richtlijnen.
3.3.3.WGW:
3.3.3.1. Uitvoeren groepswandelen: Werkgroep Groeps Wandelen (WGW) als
algemeen leider SOP ondersteunt de wandelingen met inachtneming van
doelstelling SOP, zie artikel 1 van dit reglement. Voor dit soort evenementen
benoemt het WGW samen het SOP-bestuur een organisator evenement (te
zoeken binnen of buiten het SOP, bij voorkeur de initiatiefnemer).

Stichting

Samen Op Pad

Secretariaat: ’t Hennetje 19 3985PB Werkhoven info@wc-samenoppad.nl K.v.K.no.: 60842261

4. Eisen Goede doelen:
4.1. Het goede doel moet volledig non-profit zijn, gedreven door alleen vrijwilligers zonder
eigenbelang.
4.2. De verkregen gelden moeten zoveel mogelijk worden besteed aan datgene waarvoor ze
bedoeld zijn.
4.3. De organisatie van het doel moet volledig openheid geven, zoals aangeven wat er met de
verkregen gelden wordt gedaan, door middel van verslagen en nieuwsbrieven. Regelmatig
(minimaal jaarlijks) openbaar maken van de behaalde resultaten.
4.4. De te doneren gelden zijn alleen bedoeld voor kleinschalige evenementen.
4.5. Het bestuur van de Stichting samen met Gerrie van den Brink moet het doneren aan een doel
goedkeuren. Bij stem gelijkheid heeft G.vd.B het laatste woord.
4.6. Het bestuur kan donaties aan een goed doel stopzetten.
5. Werving Sponsoren:
5.1. Eenieder kan en mag sponsoren werven voor welk evenement dan ook. In samenspraak met
de organisator en het SOP-bestuur wordt besloten wie van de sponsoren in aanmerking komt
als sponsor en/of hoofdsponsor van een evenement wordt.
6. Jaar verslagen:
6.1. Per jaar wordt een beknopt verslag van de behaalde resultaten opgesteld.
6.2. Per jaar wordt er een kloppend financieel verslag gemaakt en dit dient door het SOP-bestuur
goedgekeurd te worden.
6.3. Per jaar wordt er een verslag gemaakt van de donatie aan het goede doel of goede doelen.
7. Begroting:
Per jaar wordt een begroting gemaakt.
7.1. Doelstelling: minimaal 80% van de netto-opbrengst te kunnen doneren aan het goede doel.
7.2. Reserveringen:
WSW 10% netto inkomsten Sagambiara-Walk met een maximum van € 300 per jaar.
WGW 10% netto inkomsten groepswandelen met een maximum van € 300 per jaar.
Hiermee blijft de 80% van de opbrengst naar goede doelen gehandhaafd.
7.3. De overige inkomsten worden alleen aangewend voor noodzakelijke vaste lasten.
7.3.1.Overige uitgaven kunnen alleen worden begroot en aangewend na goedkeuring van het
voltallig SOP-bestuur.
8. Bijeenkomsten SOP en agendapunten:
8.1. Voltallig bestuur minimaal 1 x per jaar. Geregeld in statuten stichting Samen Op Pad artikel
4.2 (medio april):
8.1.1.Verslag voorgaande jaar bijeenkomst goedkeuren.
8.1.2.Financieel verslag controleren en goedkeuren.
8.1.3.Standgelden in kas bespreken en bijsturen.
8.1.4.Nieuwe doelstellingen bespreken en aanpassen.
8.1.5.Reglement SOP bijsturen en goedkeuren.
8.1.6.Takenverdeling SOP bijsturen en goedkeuren.
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8.2. Het actieve bestuur komt zo vaak bijeen als nodig om de werkzaamheden te coördineren
van:
8.2.1.Vastgestelde jaarlijkse bijeenkomsten.
8.2.2.Actieve SOP-bestuur.
8.2.3.Werkgroep Sagambiara Walk WSW.
8.2.4.Werkgroep Groeps-Wandelen WGW.
8.3. Overhandiging donatie:
Op donderdag in de week van 25 mei (de verjaardag van onze oprichtster) zal er een
overhandigingsbijeenkomst worden georganiseerd om de vergaarde gelden te overhandigen
aan de goede doelen.
8.4. Notulen gemaakt van de bijeenkomsten en verslagen worden goedgekeurd door het SOPbestuur voor het Archief.
9. Rechten en plichten SOP-bestuur:
9.1. Het bestuur kan deze reglementen wijzigen met inachtneming van de stichtingsstatuten.
Geregeld in statuten stichting Samen Op Pad artikel 10.
9.2. Het bestuur is bevoegd de stichtingsstatuten te wijzigen. Geregeld in statuten stichting
Samen Op Pad artikel 11.
9.3. Het bestuur houdt zich te allen tijde aan de gestelde doelstelling en reglementen.
9.4. Het bestuur zorgt ervoor dat het zijn afspraken nakomt met organisator evenementen over
het naleven van reglementen van diens evenement.
9.5. Het bestuur zal geen schulden maken.
10. Algemene verordening gegevens bescherming:
AVG de Europese privacy wetgeving, Sinds mei 2018 van kracht, zorgt voor gegevens
bescherming waaronder met name persoonsgegevens.
10.1. Bestuur en medewerkers zijn gehouden kennis te nemen van deze verordening en daar
volgens afspraak naar te handelen.
11. Leden:
De stichting SOP kent officieel geen leden. Toch kan het bestuur mede op voordracht
iemand een erkenning toekennen voor bewezen diensten en benoemen tot lid.
11.1. Erelid.
11.2. Lid van verdienste.
12. Opheffing vereffening SOP:
Geregeld in statuten stichting Samen Op Pad artikel 12.
12.1. Elk SOP-bestuurslid kan opheffing voorstellen met vermelding van reden.
12.2. Opheffing kan alleen met algemene stemmen.
12.3. Opheffing kan alleen wanneer de financiële status op nul staat. Dat betekent dat er geen
schuld kan blijven. Gelden die over zijn worden gedoneerd aan de door SOP gekozen goede
doelen.
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13. Slotbepaling
Geregeld in statuten stichting Samen Op Pad artikel 13.
14. In alle gevallen waarin de wet, de statuten Stg. SOP, en/ of reglementen van Stg. SOP niet
voorzien beslist het bestuur Stg. SOP.
15. Slotverklaring: Het bestuur verklaart zich te houden aan:
15.1. Statuten stichting Samen Op Pad.
15.2. AVG verordening.
15.3. Deze reglementen.
15.4. Reglementen aangesloten Wandelbond(en).
15.4.1. Sticht Gooise wandelbond SGWB.
15.4.2. Koninklijke Wandelbond Nederland KWBN.
Akkoord:
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