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Beleidsplan Stichting 
Kinderkledingbeurs Oosterbeek 

 

Aard van de stichting: 

De oudercommissies van Kinderdagverblijf De Grote Beer en Buitenschoolse opvang Ons Honk zijn in het 

najaar van 1998 gestart met het organiseren van tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs. De 

opbrengst van deze beurs werd gebruikt voor de beide organisaties. Om de doelgroep en het 

werkgebied te vergroten is in 2014 besloten een stichting op te richten. 

 

Statutaire doelstelling: 

1. De Stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van initiatieven in de gemeente Renkum 

voor kinderen in de leeftijd van nul tot en met twaalf jaar en voorts al hetgeen in de ruimste zin 

met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het twee maal per jaar organiseren 

van een tweedehands kinderkleding en speelgoedbeurs. 

 

De stichting beoogt geen winst te maken. 

Het startvermogen is gevormd door de opbrengst van de zomer en winterbeurs van 2014.  

Het werkgebied omvat Oosterbeek. 

Het bestuur bestaat uit 5 personen, die hun werkzaamheden vrijwillig en belangenloos verrichten. 

 

Werkwijze: 

Stichting Kinderkledingbeurs Oosterbeek heeft een eigen website:  

www.kinderkledingbeurs-oosterbeek.nl. Daarnaast kan er gebruikt gemaakt worden van het mailadres: 

kinderkledingbeursoosterbeek@gmail.com.  

Aanvragen worden ingediend via de website. Deze aanvragen worden beoordeeld in de maanden 

januari en juli. Over honorering van aanvragen kan niet worden gecorrespondeerd. 

 

De inkomsten: 

De inkomsten van de stichting worden gegenereerd door het tweejaarlijks houden van een 

kinderkleding- en speelgoedbeurs. 

 

De bestedingen: 

De bestedingen betreffen uitgaven in het kader van de statutaire doelstelling, kosten gerelateerd aan de 

kinderkleding- en speelgoedbeurs en bestuurskosten. 
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Het beleid in 2015/2016: 

- De doelgroep is kinderen in de leeftijd van nul tot 12 jaar. 

- Het werkgebied betreft Oosterbeek. 

- Bijdragen worden gedaan aan maatschappelijke ondernemingen zoals scholen, kinderopvang, 

peuterspeelzaal, verenigingen, stichtingen, etc. 

- Het financieel ondersteunen van initiatieven op de volgende gebieden: educatief, ontspanning, 

cultureel en sportief. Bijvoorbeeld een bijdrage aan projecten, aanschaf materiaal, 

evenementen ten behoeve van de ontplooiing van kinderen. 

 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 januari 2015. 

 


