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1. Doelstelling van de stichting
De stichting Voor Ieder Persoon Eigen (afgekort VIPE) is een onafhankelijke stichting die als doel
heeft het inzamelen, reinigen en modelleren van gebruikte pruiken, en deze pruiken op die plaatsen
in de samenleving te brengen waar ze hard nodig zijn1. Een goede kwalitatieve pruik is een duur
product en niet enkel te bekostigen vanuit de basisvergoeding uit de zorgverzekering (welke een
tegemoetkoming in de aanschafkosten is)2. Daarnaast is een pruik een kwalitatief goed product, dat
vaak in prima staat is na gebruik tijdens de periode van kaalheid.
Het bestuur bestaat uit de oprichters van de stichting en een onafhankelijke derde die het beheer en
de besteding van het vermogen op zich neemt. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Naarmate de
groei van de stichting zullen de oprichters hun plaats in het bestuur afstaan aan onafhankelijke
derden met een sterke binding met de doelstelling van VIPE. De oprichters houden zich voornamelijk
bezig met het dagelijks bestuur en de begeleiding van de groei van de stichting. De stichting heeft
geen winstoogmerk en werkt uitsluitend met vrijwilligers.
De inkomsten van de stichting kunnen bestaan uit:
 Donaties door particulieren (incl. de gebruikte pruiken);
 Erfstellingen en legaten door particulieren;
 Sponsoring en ‘corporate giving’ door bedrijfsleven;
 Sponsoring en donaties door intermediairen (serviceclubs, sportclubs, scholen, e.d.);
 Donaties door vermogensfondsen;
 Opbrengsten uit zelf ontwikkelde evenementen en acties.

1

Voor de gemaakt kosten vragen we in principe geen vergoeding van de klant. Vergoedingen, zowel financieel
als in de vorm van een dienst/tijd/e.d. zijn natuurlijk wel van harte welkom.
2
Voor een gebruikte pruik geldt overigens de genoemde basisvergoeding niet.
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2. De werkzaamheden van de stichting
De werkzaamheden van de stichting bestaan uit het verwerven van gebruikte
pruiken (inclusief mannequinhoofden en onderhoudsproducten voor pruiken) en
het verwerven van financiële middelen ten behoeve van haar doelstelling. De
stichting hanteert hiervoor o.a. de volgende instrumenten:
-

-

Crowdfunding en crowdsourcing via platformen (o.a. PIF World);
Het benaderen van vermogensfondsen waarvan de doelstelling aansluit bij die van de
stichting;
De organisatie van fondsenwervende acties en evenementen;
Benaderen van het bedrijfsleven, zowel regionaal als nationaal, door algemene
netwerkactiviteiten en het gericht benaderen van potentiële sponsoren op basis van een
concreet projectplan;
Benaderen en verbinding zoeken met de cultuursector om meer bekendheid te genereren
voor beiden en tot co-creatie te komen;

Jaarlijks wordt er een plan van aanpak opgesteld waarin specifieke aandachtspunten en activiteiten
voor het betreffende jaar beschreven worden. Voor haar naamsbekendheid, de werving van gelden
en de zichtbaarheid van haar activiteiten beschikt de stichting over een website, een
Facebookpagina, een folder en diverse andere communicatiemiddelen.

3. Beheer van het vermogen
Alle inkomsten worden uitsluitend bij de stichting vastgelegd. De stichting beschikt over een eigen
bankrekening. Uit de administratie blijken de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van
het bestuur toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden, de aard en de omvang van de
kosten die gemaakt zijn ten behoeve de werving van gelden en het beheer van de stichting, de aard
en de omvang van de inkomsten van de stichting en de aard en omvang van het vermogen van de
stichting.
Conform artikel 10 van de statuten van de stichting worden de jaarstukken binnen 6 maanden na
afloop van het boekjaar door de penningmeester aan het bestuur aangeboden waarna deze door het
bestuur worden vastgesteld. Na vaststelling zullen de financiële gegevens conform de richtlijnen voor
een ANBI worden gepubliceerd.

4. Besteding van het vermogen
Het vermogen dat via werkzaamheden cq werving, na aftrek van gemaakte kosten, is verworven
wordt enkel en alleen besteed aan de doelstellingen van de stichting. Het bestuur is verantwoordelijk
voor de juiste besteding van het vermogen.
Geen van de bestuursleden heeft meerderheid van zeggenschap over het vermogen. Er zal niet meer
vermogen aangehouden worden dan nodig is voor de continuïteit van de stichting.
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Bij opheffing van de stichting zal het eventuele resterende vermogen aan een
ANBI met soortgelijke doelstelling worden besteed.

5. Het bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie tot maximaal 5 bestuursleden. Zij verrichten
hun werkzaamheden vrijwillig en vanuit een grote betrokkenheid bij onze stichting en sociaal
duurzaam ondernemen.
De bestuursleden ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en
een niet bovenmatig vacatiegeld. Het vacatiegeld is niet hoger dan de vergoeding die opgenomen is
in het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Uitzondering hierop kan zijn indien
bestuursleden tevens een uitvoerende functie vervullen.
Bestuursleden kunnen op basis van een profiel door het bestuur van VIPE voorgedragen worden. De
benoeming vindt plaats door het bestuur, voor in principe een periode van 3 jaar (met mogelijke
verlenging van eenzelfde periode).
6. Overig
Bijlage 1. Samenstelling en rooster van aftreden bestuur d.d. 17/02/2016
1. Mw V. van Leuken
2. Mw P. van de Vijfeijken
3. Dhr P. Beekmans
Naam
Mw. V. van Leuken
Mw. P. van de Vijfeijken
Dhr. P. Beekmans

voorzitter
secretaris
penningmeester
Aanvang bestuursperiode
Juni 2015
Juni 2015
Februari 2016

Einde bestuursperiode
Juni 2018
Juni 2018
Februari 2019
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Dhr. J. de Blok, oprichter Stichting Buurtzorg Nederland
Mw. E. Plum, huisarts te Helmond
Dhr. M. Heerkens, eigenaar Lavans B.V. te Helmond
Dr. V.E. Derleyn M.D., oud internist-oncoloog (1982-2014) in Elkerliek Ziekenhuis te
Helmond
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