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1. INLEIDING  

Wat is de Ronde Tafel?  

Een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert, die tegelijkertijd stimuleert dat kennis, 
ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die zo bijdraagt aan de ontwikkeling 
en ontplooiing van al haar leden. Een club van ca. 20 mannen tussen de ca. 25 en maximaal 40 
jaar. Een club die aan serviceprojecten doet. Want naast (internationale) vriendschap en 
persoonlijke ontplooiing is het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de gemeenschap 
minstens zo belangrijk.  

Ontstaan van Stichting Ronde tafel 132 Scherpenzeel 

De Stichting Ronde tafel 132 Scherpenzeel, hierna te noemen stichting, is op 10 maart 1987 
opgericht. Aanleiding om de stichting op te richten is een entiteit voor het beheren van de gelden 
die middels de fundraise projecten van Ronde tafel 132 Scherpenzeel worden geworven. Een van 
de doelstellingen van de ronde tafel 132 is: Het versterken bij haar leden van het besef, dat ieder 
op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen. Sinds 2008 wordt er jaarlijks een back 2 
Klaveet feest georganiseerd, in het verleden werden er kerstpakketten verkocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. STRATEGIE  

Missie/ Visie  

Visie: Onze visie is dat wij als leden van de Ronde Tafel een nuttige bijdrage kunnen en dienen te 
leveren aan de gemeenschap waarin wij actief zijn. Hiervoor zetten de leden hun netwerk, 
middelen en inspanning, om niet, in. Op die wijze leveren de leden een positieve bijdrage t.b.v. 
sociale en/of maatschappelijke doelen en/of doelgroepen die ondersteuning behoeven.  

Missie: Het leveren van een gezamenlijke bijdrage van de leden, ieder op eigen wijze, om de 
gemeenschap op nuttige wijze te dienen  

Statutaire doelstellingen  

a) Het bevorderen van voorwaardenscheppende factoren voor en het bieden van ondersteuning 
en het optimaliseren van activiteiten van de leden van de Ronde tafel 132 Scherpenzeel, om 
binnen de doelstelling van de Nederlandse Tafelronde activiteiten te verrichten ten dienste van de 
samenleving. Voorts het vormen van een financieel kader en draagvlak teneinde voor bedoelde 
activiteiten gelden en fondsen te vormen, beheren en stroomlijnen. De stichting stelt zich verder 
ten doel beheer te voeren over door Ronde tafel 132 Scherpenzeel, voor serviceprojecten 
bijeengebrachte financiële middelen en/of goederen, het beleggen van gevormde fondsen, het 
doen van uitkeringen in geld of natura aan de door Ronde tafel 132 Scherpenzeel gekozen 
serviceprojecten of andere goede doeleinden.  

b) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

Doelstelling Fundraising  

 Activiteiten die wij doen leveren een bijdrage aan de gemeenschap. Het financieel 
ondersteunen van projecten en/of initiatieven gericht op kwaliteit van onze leefomgeving;  

 Het vergroten van de betrokkenheid van tafelleden bij fundraisingprojecten.  

 Activiteiten die wij doen dienen ter ontplooiing van onze leden;  

 Activiteiten die wij doen hebben geen winstoogmerk;  

 

 

 

 

 

 

 



3. BELEID  

Werving van de gelden 

Sinds 2008 organiseert RT 132 een regionaal feest in een vroeger zeer populaire discotheek, de 
Klaveet. De Klaveet is rond 2000 gestopt met de disco avonden en met ons feest Back to the 
Klaveet zorgen we voor een soort reünie, minimale leeftijd is 23, afgelopen editie hadden we meer 
dan 1500 gasten. De leden zelf werven de gasten die kaarten kopen. De leden van RT132 helpen 
zelf mee op deze avond met het halen van lege glazen, glazen spoelen, parkeerwacht, schenken 
van dranken en het op-en afbouwen. Elk jaar gaan de opbrengsten van dit feest naar diverse 
goede doelen met een sociaal en/of maatschappelijk belang in de regio. 

Meer informatie over dit Feest is te vinden op onze website http://www.rt132.nl/klaveet/ 

 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Stichtingsbestuur  

 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting;  

 Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten en tot 
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;  

 Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de 
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;  

 Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.  

 Selectie, voordragen, verantwoording van financiële afwikkeling, van fundraisingprojecten, 
deze kunnen alleen worden ingebracht door tafelleden. 

 Donaties worden in de maandelijkse Tafelvergadering voorgelegd en besluitvorming van 
toekenning vindt plaats door de Tafelleden;  

 De stichting legt aan bestuur RT 132 verantwoording af voor het door haar gevoerde 
beleid.  

 Jaarlijks rond november krijgt de stichting tijdens een vergadering een uur ruimte om een 
uiteenzetting te geven, het bestuur moet hier voor zorg dragen en dit op de agenda 
zetten. 

 

 

Uitkeringsbeleid  

 

Jaarlijks streven we ernaar om één hoofdproject en/of meerdere deel- en kleine projecten te 
ondersteunen. Op die wijze creëren we spreiding in de besteding van de gelden. Naast de 
uitkering houden we een reserve aan om mogelijke exploitatierisico s op te kunnen vangen. 

http://www.rt132.nl/klaveet/


Regionale goede doelen heeft de voorkeur 

Uitkering proberen te doen in de vorm van goederen en/of diensten waar mogelijk we gebruik 
kunnen maken van het netwerk van de leden van RT132.  

4. FINANCIEEL BEHEER  

 De stichtingskas wordt jaarlijks gevoed met de baten van het feest en/of andere 
activiteit(en).  

 Kosten gemoeid met de organisatie van een feest en/of ander activiteit(en) worden 
bekostigd uit de stichtingskas.  

 

 

Vermogen van de instelling  

Het boekjaar van de stichting loopt gelijk met een bestuursjaar van 1 sept t/m 31 aug van het 
daaropvolgende jaar. Onderaan een bijlage met de balans per 31-08- 2016 en een 
exploitatieoverzicht. 

 

 

Bezoldigingen  

Binnen de stichtingen worden geen beloningen uitgekeerd aan leden. Hun inzet van tijd, middelen en 
netwerk is puur op vrijwillige basis ten bate van de gemeenschap.  

 

 

Administratieve organisatie  

De penningmeester binnen het stichtingsbestuur verzorgd de financiële administratie en de 
Kascommissie doet jaarlijks een controle. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10 BIJLAGE 1: TOETSINGSKADER GOEDE DOELEN 

 Voorwaarden t.a.v. aard van projecten 

 Projecten dienen bij voorkeur afkomstig te zijn uit de regio Scherpenzeel  

 Projecten moeten bijdragen aan de leefbaarheid en/of het welzijn van een bepaalde groep uit 
onze samenleving.  

 Er worden geen financiële bijdragen in exploitaties gegeven.  

Frequentie van donaties  

 Jaarlijks worden er 1 hoofdproject en diverse deelprojecten geselecteerd.  

 Jaarlijks wordt tenminste 3 maanden voordat het feest plaatsvindt het hoofdproject bekend 
gemaakt.  

Hoogte fundraisingbijdrage  

 Het hoofdproject komt in principe in aanmerking voor een bijdrage tot 7.500,-- 

 De deelprojecten komen in principe in aanmerking voor een bijdrage tot circa 2.500,-- 

 De punten onder 1. En 2. gelden onder de voorwaarde dat de stichtingskas hiertoe voldoende 
ruimte biedt.  

Betrokkenheid Tafelleden  

 Elk tafellid kan te allen tijde bij een van de leden van de stichting projecten voordragen;  

 Elk project wordt voorgelegd aan de ledenvergadering  

 Indien 70%  van de aanwezige leden hiermee instemt wordt het voorstel aangenomen.  

 Er bestaat de mogelijkheid om in overleg met stichting en bestuur vooraf een toelichting te 
geven ter vergadering door een van de RT- leden, danwel de aanvrager voor een donatie.  

  

Publiciteit  

 Er wordt naar gestreefd om met elk project via geschikte media en via het juiste meduim. Dit 
geldt in ieder geval voor het hoofdproject.  

 Binnen de RT132 is de Pr- commissie hiervoor verantwoordelijk.  


