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De stichting
Culemborg Toegankelijk is opgericht in 2018 als werkgroep Culemborg Toegankelijk. In 2021 is
Culemborg Toegankelijk een stichting geworden.
Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen:
•
•
•

Leen Beuker, voorzitter
Jolanda van Dongen, secretaris
Theo Eerkens, penningmeester

Het bestuur van de stichting komt minimaal eenmaal per maand bij elkaar. De activiteiten van het
bestuur zijn:
•
•
•

Het bedenken van initiatieven
Het opzetten en begeleiden van de projectgroepen
Het beheer van de stichtingsgelden

Samen met het bestuur zijn er diverse personen die mede invulling geven aan de doelstellingen van
de stichting. Deze zijn gegroepeerd in projectgroepen naar de belangrijkste aandachtsgebieden van
de stichting, te weten:
•
•
•
•

Het scannen van winkels, horeca en andere openbare gebouwen op toegankelijkheid.
Het uitvoeren van de doelstelling van de Toiletalliantie
Meedenken met de planvorming en uitvoering van de bouw van woningen en openbare
gebouwen op toegankelijkheid
Als VN-ambassadeurs voor het VN-verdrag Gehandicapten de gemeente en de politieke
partijen ondersteunen bij het bevorderen van een inclusieve gemeente

Doelstelling
De Stichting Culemborg Toegankelijk zet zich in voor het toegankelijker maken van winkels, horeca
en openbare ruimtes voor mensen met een motorische, zintuigelijke of auditieve beperking. Tevens
zet de stichting zich in voor een inclusieve samenleving. Een inclusieve samenleving is een
samenleving waarin iedereen zich welkom voelt en volwaardig kan meedoen. Met en zonder
beperking.

Wijze van werving gelden
De stichting heeft voor de uitvoering van haar doelstelling gelden nodig om deze te bekostigen. De
werving van de gelden vindt op de volgende wijze plaats:

•

•

Fondsenwerving. In 2021 heeft de stichting van het Initiatievenfonds van de gemeente
Culemborg € 1.000, - ontvangen. Voor volgende jaren zal ook bij de gemeente
ondersteuning worden gevraagd. Daarnaast zal ook worden uitgekeken naar andere
fondsen.
Donaties. Op de website van de stichting wordt de mogelijkheid geboden om als eenmalige
of terugkerende donateur zich aan te melden. Men kan kiezen uit verschillende bedragen.

Beheer van het vermogen
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de financiële huishouding. De dagelijkse
uitvoering daarvan is belegd bij de penningmeester, de heer Theo Eerkens.
De taken die hierbij horen zijn:
•
•
•
•

Jaarlijks een begroting opstellen
Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren
Beheren van de gelden
Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen

Het bestuur en de projectgroep leden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden,
onkosten worden wel vergoed.

Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt besteed volgens, in overeenstemming met de doelstelling van Stichting
Culemborg Toegankelijk.
•
•

•

De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te
compenseren
De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere
stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen
stichting
De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer
aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit
gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.

