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SJAAK PACH STICHTING    
VAKANTIE VOOR  
HET LICHAMELIJKE 
GEHANDICAPTE KIND 
 
Gevestigd te Julianadorp 
Wierbalg 1748 te 1788 TX Julianadorp 
 
 
Beleidsplan 2023 -2025 
 
Vooraf 
Voor u ligt het beleidsplan van de Sjaak Pach Stichting en heeft betrekking op het beleid in de 
jaren 2023 tot en met 2025.  
Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en 
het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI-regeling en zal jaarlijks 
worden geactualiseerd. De werkingsperiode wordt daarbij dan telkens een jaar opgeschoven. 
 
Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens 
Sjaak Pach Stichting is ingeschreven te Alkmaar onder nummer 41239222 
Adres van de stichting is Wierbalg 1748, 1788TX te Julianadorp.  
Het fiscaalnummer is 8160.36.093. 
De stichting is per 01 januari 2008 aangemerkt als ANBI. Jaarverslagen kunnen door 
belangstellenden worden aangevraagd. Contacten met de stichting verlopen via Marcel Burger via 
voorzitter@sjaakpachstichting.nl of 020-6834055 of 06-29578809 
 
Bestuur 
Het bestuur van de Stichting Sjaak Pach Stichting bestaat uit 6 leden. 
Te weten: 
1. Burger M.A., Voorzitter; 
2. van Leeuwen J., Secretaris; 
3. Ekkebus C., Penningmeester 
4. Raijmann L.S.M., Bestuurslid 
5. de Jongh – Smeets E.H.M., Bestuurslid 
6. Meijer A., Bestuurslid 
 
De stichting heeft ten doel: 
Het organiseren van een vaarvakantie voor lichamelijk gehandicapte kinderen en jongeren uit heel 
Nederland. Dit betreft een vaarvakantie met het hospitaalschip “Prins Willem Alexander”. Het is ook 
de bedoeling dat ouders/verzorgers een week rust genieten, met de wetenschap dat hun 
kind(eren) onder deskundige begeleiding een week plezier hebben. 
 
Activiteiten: 
Het realiseren van één vaarvakantie per jaar voor ongeveer 40 lichamelijk gehandicapte 
kinderen/jong volwassenen in de leeftijd tot 35 jaar. Tijdens de reis worden er activiteiten 
georganiseerd o.a. vossenjacht, disco avond en een bonte avond. Ieder jaar kunnen we rekenen op 
een grote groep vrijwilligers die er zorg voor dragen dat alle deelnemers een geweldige 
vakantieweek hebben, een deelnemer wordt gedurende de hele week begeleidt door één vaste 
vrijwilliger. 
 
Evaluatie van Activiteiten: 
Binnen één maand na de bootreis wordt een evaluatievergadering gepland. 
Hierbij zijn aanwezig de personen die aan boord een vertegenwoordiging zijn van de verschillende 
functies. Onder leiding van de voorzitter, worden de positieve en negatieve aspecten 
doorgenomen. Er wordt genotuleerd, zodat gewerkt kan worden aan verbeter trajecten. Het 
bestuur zorgt ervoor dat deze punten verwerkt worden in het programma voor het volgende jaar. 
Bij de overige vrijwilligers is bekend dat zij ten aller tijde op- en aanmerkingen kunnen bespreken 
met leden van het bestuur, deze punten worden dan meegenomen in de evaluatie. 
 
 
 



                                                                                                                                                           

Bank: NL60 RABO 0330 6647 00 -KVK 41239222  
Internet : www.pachstichting.nl 

 

2 

 
Fondswerving 

• Het bestuur is verantwoordelijk voor de fondsenwerving, zij benaderen o.a. Kerkbesturen 
en Notarissen om onze stichting onder de aandacht te brengen. 

• De Penningmeester schrijft jaarlijks diverse vermogensfondsen aan, met een verzoek om 
een financiële bijdrage. 

• Het in ontvangst nemen van giften; 
• Het aantrekken van donateurs; 
• Donaties tijdens diverse te organiseren activiteiten; 
• Vanaf december 2010 zijn we als stichting opgenomen als club in de Vriendenloterij v/h 

Sponsor Bingo loterij, in 2019 voor het eerst een belavond gehouden, welke ons 63 
nieuwe leden heeft opgeleverd en een bonus. Vanwege het succes gaan wij in de toekomst 
wederom een belavond organiseren. 

• Sinds 2012 zijn wij aangesloten bij Sponsorkliks, provisie over online aankopen, die via 
onze link gedaan worden. 

• De stichting beoogt niet het maken van winst. 
 
Beheer van het vermogen 

• Het Bestuur is zich bewust van de teruglopende inkomsten, met name bij de vaste 
donateurs en ziet zichzelf nog steeds als een goede doelen organisatie, met als doel de 
bijdrage van de deelnemers zo laag mogelijk te houden, zodat eenieder tot de doelgroep 
behorende persoon de mogelijkheid krijgt om vakantie te kunnen gaan. Sinds enige jaren 
is de bijdrage op €500 vastgesteld. Per jaar zal de bijdrage vastgesteld worden. 

• Het bestuur zal zich de komende 3 jaren focussen op fondsenwerving om he voortbestaan 
van de stichting te garanderen. 

• De bestuurders en vrijwilligers van Sjaak Pach Stichting genieten geen beloning of 
vergoeding bij uitoefenen van activiteiten namens de stichting.  

• De penningmeester doet betaling aan crediteuren welke levering hebben gedaan;  
• De boekhouding wordt gevoerd door de penningmeester en deze stelt de jaarrekening op. 

De kascommissie controleert de gevoerde administratie. 
• Indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankkosten, 

portokosten, kopieerkosten, inschrijving KVK, kosten registratie CBF en de huur van een 
garage voor de opslag van de recreatie spullen. 

 
Besteding van het vermogen: 

• De Sjaak Pach Stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is 
voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling.  

• Het is toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als de erflater of schenker 
dit heeft bepaald. Stichting Sjaak Pach Stichting dient haar vermogen conform de 
statutaire doelstelling feitelijk te besteden aan haar doelstellingen.  

• Donateurs ondersteunen Sjaak Pach Stichting financieel door eenmalige of periodieke 
bijdragen. Indien vaarvakantie heeft plaatsgevonden in enig jaar en er een surplus is 
behouden Sjaak Pach Stichting het recht dit te besteden aan de vaarvakantie voor het 
volgende jaar. 

• De Sjaak Pach Stichting heeft de ANBI status en is in het bezit van het CBF- certificaat voor 
kleine goede doelen, sinds 1 december 2010.  

 
Langere termijn: 

• De Sjaak Pach Stichting dient het schip waarmee de vaarvakantie plaats vinden een jaar 
voortuit te reserveren, vanuit dat oogpunt dienen wij ons vermogen zo te organiseren dat 
we aan onze betalingsverplichting over dat jaar kunnen voldoen. 

 
Namens het bestuur, 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
M.E. Burger 
Voorzitter 
 


