Beleidsplan – Beloningsbeleid en Doelstellingen van de “Stichting tot instandhouding van de Dorstige Types /
Rijdend Unifil museum”

ANBI Instelling.
Algemeen belang;
Stichting tot instandhouding van de Dorstige Types / Rijdend Unifil museum zet zich voor minstens 90% in voor algemeen belang.
Doelstelling:
Zich maatschappelijk en baanbrekend in te zetten voor al diegenen die met verwerkingsproblematiek te maken (kunnen) hebben.
Veelal zijn dit oud-militairen (Veteranen voor Veteranen) maar ook andere belanghebbenden die binnen defensie werkzaam zijn of
zijn geweest.
Het landelijk ondersteunen van evenementen op het gebied van Herdenking en verwerking middels het ter beschikking stellen van
uitrustingsstukken, rekwisieten, rijdende historische legervoertuigen.
Gescheiden vermogen:
De onafhankelijke besluitvorming wordt gewaarborgd door het bestuur bestaande uit 3 personen met gelijkheid van stemmen
namelijk;
Dhr G.W.de Heus (Voorzitter), J.van Houwelingen (Bestuurslid), A.W.T.M. Pistorius (Bestuurslid)en R.T.Wentink (Secretaris)
Winstoogmerk:
Het Rijdend Unifil museum is ten aller tijden gratis te bezichtigen in de weekenden en op afspraak door de weeks.
Voor de ingezette voertuigen vanuit het voertuigpark van de stichting wordt een vergoeding gevraagd dat ten goede komt aan het
algemene nut zoals het onderhoud aan de voertuigen als ook brandstof, verzekeringen, APK’s en overige bijkomende kosten.
Integriteit eisen;
Alle vrijwilligers die rechtstreeks betrokken zijn bij de stichting mogen niet aanzetten tot haat of het gebruik van geweld.
Bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen mogen hiervoor in de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld, daarom
dient elke vrijwilliger een formulier in te vullen omtrent het bovenstaande en naar waarheid ingevuld te hebben, ondertekend met
handtekening.
Vermogen;
De stichting tot instandhouding van de dorstige types / Rijdend Unifil museum heeft een beperkt vermogen.
De stichting mag alleen een vermogen aanhouden;
Vermogen dat als legaat (via een erfenis) of schenking is ontvangen. Voorwaarde is dat de overlevende persoon of schenker heeft
bepaald dat alleen het rendement uit dat vermogen mag worden gebruikt voor het doel ANBI.
Vermogen dat nodig is voor het doel van de ANBI, bijvoorbeeld de instandhouding van het museum.
Vermogen dat nodig is om het doel te realiseren, bijvoorbeeld het bedrijfspand voor stalling voertuigenpark.
Beloning bestuurders;
Bestuursleden van de stichting krijgen alleen een vergoeding van gemaakte onkosten zoals brandstofkosten.
Beleidsplan;
De instandhouding van historische legervoertuigen gebruikt door de Nederlandse strijdkrachten alsmede uitrustingsstukken, het
restaureren en herstellen hiervan en fungeren als permanente tentoonstelling van rijdende historische legervoertuigen.
Het bieden van aanvullende immateriële nazorg aan veteranen en ex-militairen, “Veteranen voor Veteranen”
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
Het verwerven van historische legervoertuigen, uitrustingsstukken en rekwisieten. De instandhouding van faciliteiten voor herstel en
restauratie. Het faciliteren van Reünies, vergaderingen en bijeenkomsten van veteranen, ex militairen en belangstellenden.
De instandhouding van een CADI kantine met authentieke uitrustingsstukken, rekwisieten en dergelijke. Het scheppen van een
vertrouwde omgeving waar veteranen en verwanten ervaringen en herinneringen kunnen uitwisselen en delen. Deelname aan
Re-enactment, (Inter)nationale evenementen en herdenkingen. Organiseren van educatieve activiteiten en excursies alsmede
faciliteiten voor leerinstellingen zoals stageplaatsen. Het fungeren als documentatie- en kenniscentrum.
Beschikbaar stellen van materiaal ten behoeve van calamiteitenbestrijding. Oud militairen en liefhebbers is staat stellen deel te nemen
aan voertuigonderhoud en te rijden in legervoertuigen.
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: Subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten.
Het beheer van het vermogen van de instelling en de besteding ervan.
Het bestuur beheert het vermogen van de stichting en bepaalt de besteding van de middelen binnen de kaders die de statuten
aangeven. De stichting stelt een lijst van criteria vast waaraan projecten moeten voldoen.
Jaarlijks legt de stichting een beknopte financiële verantwoording af over de besteding van de middelen. Deze financiële
verantwoording ligt ter inzage bij het secretariaat en wordt gepubliceerd op de website. Indien de stichting wordt geliquideerd zal een
eventueel batig saldo worden besteed aan een kwalificerende goeddoelinstelling dan wel ten nutte komen van het algemene belang.
De financiële middelen die ons zijn aangereikt worden binnen een afzienbare termijn ingezet voor de projecten waarbij wij beogen
een reserve aan te houden voor eventuele noodhulp.
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