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Inleiding
Stichting Sven Kramer Academy (“Stichting SKA”)beoogt een breed scala aan objecten en
onderwerpen met betrekking tot kinderen meer te laten bewegen en sporten, zoals in de
doelstelling nader aangegeven, te ondersteunen.

1

Strategie

1.1

Kernprincipes van de instelling

–

Statutaire doelstelling
De doelstelling van Stichting Sven Kramer Academy (hier na SKA) is opgenomen in de
statuten en luidt als volgt:
De Stichting heeft ten doel (i) het behouden van de (Nederlandse) schaatscultuur en (ii)
kinderen door middel van schaatsen meer te laten bewegen.
en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort
en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

–

Afwezigheid van winstoogmerk
Stichting SKA heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke
werkzaamheden. Stichting SKA streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit
blijkt uit het feit dat SKA de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat
komen aan haar doelstelling.

–

Bestemming liquidatiesaldo
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot ontbinding van Stichting SKA. Stichting SKA zal
na haar ontbinding blijven voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. De statuten van Stichting SKA bepalen het volgende over het
liquidatiesaldo van de instelling:
Het bestuur bepaalt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, zijnde (i)
een ANBI, met een gelijksoortige doelstelling als die van de stichting of (ii) een
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg het algemeen nut beoogt en die een
soortgelijke doelstelling heeft als die van de stichting.

1.2

Missie
De missie van Stichting SKA is kinderen meer te laten bewegen. In eerste instantie zal dit
worden vormgegeven door het stimuleren van schaatsen via schaatslessen, zodat ook de
Nederlandse schaatscultuur behouden blijft. Om de kinderen te laten bewegen is het van
belang dat ook de ouders bewegen om het goede voorbeeld aan de kinderen te geven.

1.3

Werkzaamheden en -terrein van de instelling
Stichting SKA wendt haar vermogen en de opbrengst van haar vermogen uitsluitend aan om
de geformuleerde doelstelling te behalen. Enkele voorbeelden hier van zijn de huur van ijs
uren bij schaatsbanen, de aanschaf van materiaal en het inhuren van gekwalificeerde
personen die de lessen met plezier en passie kunnen aanbieden tegen prijzen die onder de
kostprijs liggen.
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Beleid

2.1

Te verrichten werkzaamheden van de instelling
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. Het aanbieden van schaatslessen aan voornamelijk kinderen, maar ook aan
volwassenen, tegen gereduceerde tarieven die onder de kostprijs liggen;
b. Het stimuleren van schoolschaatsen;
c. Het organiseren van ijspretactiviteiten voor kinderen met een spierziekte of een
andere beperking;
d. Het organiseren van schaats gerelateerde zomer- en winterkampen;
e. Samen te werken met ijsverenigingen voor de aanwas van nieuwe (jeugd)leden.
Het bestuur van Stichting SKA hanteert de volgende waarden als uitgangspunt voor het
uitvoeren van haar werkzaamheden en het bewerkstelligen van de doelstelling van Stichting
SKA:
-

-

Het bestuur onderzoekt alle voorstellen nauwkeurig om een goede afweging te kunnen
maken, waarbij een doel voldoende moet passen in de categorieën en voldoen aan een
of meer criteria om steun te verkrijgen;
Besluiten zijn erop gericht om het voorgestelde doel te versterken, het bestuur kan
daarbij aanpassingen op het ingediende voorstel voorstellen. Het bestuur kan ook
besluiten het voorstel af te wijzen. Het bestuur motiveert voorkomende afwijzingen
gedegen.
Het bestuur legt bij de toekenning zo min mogelijk extra administratieve lasten op.

2.2
-

-

-

Werving van gelden
Stichting SKA staat open voor donaties en/of legaten die passen in het huidige
toekenningsbeleid.
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
De Stichting kan erfstellingen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving
aanvaarden. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
o Subsidies en andere bijdragen
o Schenkingen, erfstellingen en legaten
Door middel van het geven van schaatslessen aan kinderen en volwassenen tegen een
gereduceerd tarief wordt een deel van de kosten, zoals ijs uren en trainers, voor het
geven van de schaatslessen gedekt.
Alle inkomsten die worden verkregen dienen om de stichting en haar doel ten goede te
komen. Investering in uitbreiding van materiaal en kwaliteitsverbetering is een belangrijk
aspect om meer kinderen (en volwassenen) in beweging te krijgen. Dit komt ten goede
van de missie en de visie.

2.3

Beschikken over het vermogen van de instelling
Het bestuur van Stichting SKA beschikt over het vermogen. Het bestuur bestaat uit 4
onafhankelijke leden. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Besluiten worden ter
vergadering genomen en zijn alleen geldig indien alle in functie zijnde leden van het bestuur
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Op basis van de statuten kan geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon op enige wijze
over het vermogen van Stichting SKA beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

2.4

Uitkeringsbeleid
Stichting SKA besteedt de verkregen donaties/legaten conform haar doelstelling zonder
winstoogmerk en eigen belang.

3

Beheer

3.1

Beloning beleidsbepalers
De beleidsbepalers van Stichting SKA zijn de bestuurders, de directeur heeft een adviserende
rol in het proces. Het bestuur van Stichting SKA heeft geen recht op een beloning voor de
verrichte werkzaamheden.

3.2

Beschrijving administratieve organisatie
Het boekjaar van Stichting loopt van 1 mei tot 30 april. Stichting SKA sluit jaarlijks per einde
van het boekjaar haar boeken af. Uit de boeken worden jaarlijks – binnen zes maanden na

afloop van het boekjaar - een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen
boekjaar door het bestuur opgemaakt. Het bestuur kan deze stukken laten onderzoeken
door een door hem aan te wijzen deskundige.
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