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1 Voorwoord 

 
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting KoreaNunspeet. 

 
Stichting KoreaNunspeet is opgericht op 7 december 2021 te Nunspeet (Statutaire zetel) en ingeschreven in de Kamer 
van Koophandel op 7 december 2021 
De doelstelling van de stichting is “het (doen) verbinden van bewoners van de wijk Feithenhof in Nunspeet met de bijnaam 
Korea, deze verbinding te behouden en te versterken en ook om mogelijkheden te creëren voor oud-bewoners om elkaar 
en nieuwe bewoners te ontmoeten.  

 

De stichting komt voort uit het initiatief van 3 kinderen van de eerste bewoners van de woonwijk Feithenhof die begin jaren 
50 van de vorige eeuw is gebouwd. Het initiatief bestaat uit het organiseren van een reünie/buurtactiviteit op 14 mei 2022. 

Een daartoe ingerichte Facebookgroep groeide binnen enkele weken uit naar 700 leden. 

In overleg met de gemeente en sponsors van de activiteit is besloten deze activiteit te beschouwen als de start van 
activiteiten voor de buurt in de komende jaren. 

Om dat te borgen en de financiële kanten van ontvangst van subsidies en sponsorinkomsten en uitgaven te 
verantwoorden is onderhavige Stichting opgericht.  

Bij de start bestaande uit een bestuur van initiatief-nemende oud-bewoners, met het doel die op termijn aan te vervangen 
met huidige bewoners 

 
Met deze oprichting is een concrete invulling gedefinieerd binnen de algemene doelstelling van de stichting: Bijdrage leveren 
aan verbindende activiteiten van en voor (oud-) buurtbewoners van de wijk Feithenhof in Nunspeet. 

Bij het opstellen dan dit beleidsplan is rekening gehouden de eisen van de ANBI-status. Dit plan geeft inzicht in: 
- Missie, visie, ambitie en doelstellingen van de stichting; 

- Werkzaamheden (projecten) van de stichting; 

- Financiën; 

- De beleidsmanier waarop de Stichting geld werft; 

- Het beheer van vermogen van de stichting; 

- De besteding van het vermogen van de stichting; 

- Het functioneren van het bestuur. 

 
Het opstellen van dit beleidsplan is onderdeel is van het starten van de stichting ten behoeve van 

- Het aanvragen van ANBI-status bij de belastingdienst; 

- Het aanvragen en openen van een bankrekening; 

- Transparantie scheppen over de plannen van deze stichting. 
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2 Algemene gegevens en bestuur 

 

2.1 Algemene gegevens 

 
Statutaire naam: Stichting KoreaNunspeet 

Organisatietype: Stichting 
Opgericht: 7 december 2021 
 
KvK nummer:     84714921  
Banknummer (IBAN):    NL 60 INGB 067 4961 218 
Fiscaal nummer (RSIN): 863328969  
 
Postadres: Heemskerklaan 66 8072 AH. Nunspeet 

Telefoonnummer: 06-22807868 

Website: https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-de-opening/ 

E-mail: KoreaNunspeet@gmail.com 

 
Werkgebied: Nunspeet 

Doelgroep(en): (oud-) bewoners van de wijk Feithenhof (bijnaam Korea). 

 

2.2 Bestuur 

 
Functie: Voorzitter/Penningmeester 2 

Naam Peter van den Berg 

Geboortedatum 15-02-1954 

Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

 
Functie: Penningmeester/Secretaris 2 

Naam Robert Christian Borkent 

Geboortedatum 27 juni 1953 

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

 
TOE TE VOEGEN 
Functie: Secretaris  

Naam Dik Terpstra 

Geboortedatum 21-01-1952 

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
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3 Visie, missie en ambitie 

 
Maatschappelijk  
De wijk Feithenhof is een naoorlogse wijk in Nunspeet waar arbeiders, woonwagenbewoners en militairen samen 
woonden om te werken aan de wederopbouw en veiligheid van ons land. Ondanks de actuele maatschappelijke 
ontwikkelingen bestaat behoefte aan binding en contact in de buurt. Tussen bewoners en oud-bewoners. Het organiseren 
van activiteiten is daarbij een middel en tevens belangrijkste reden voor de oprichting van de Stichting 

 
Visie 

De stichting wil met het aanbieden van activiteiten verbinding en contact tussen bewoners versterken. 

 
Missie 

Concreet houdt dit in dat wij aan de slag gaan met het organiseren van activiteiten voor de wijk, zoals een reünie voor 
mensen die in de wijk zijn opgegroeid en andere verbindende projecten. 

 
Ambitie 

Het streven is om 1 maal per jaar een activiteit te organiseren en ondertussen via een website en facebook informatie en 
historische kennis te delen. 

 
 

4 Doelstelling, Doelgroep en Betrokkenheid 

 
Doelstelling 

Het doel is om (oud-) bewoners op een actieve en plezierige wijze in contact met elkaar te brengen en die contacten te 
versterken 

 
Doelgroep 

De doelgroep bestaat uit bewoners en oud-bewoners van de wijk Feithenhof in Nunspeet 

 
Bereiken doel 

Het streven is om minsten 1 maal per jaar een activiteit te organiseren voor elke bewoner. Een activiteit die wordt 
georganiseerd door bewoners. 

 
Betrokkenheid bewoners 
De Stichting is van en voor de (oud-) bewoners van de wijk.  De activiteiten worden georganiseerd door (oud-) bewoners 
zelf, daarbij geholpen door de gemeentelijke overheid en sponsoring door ondernemers en bedrijven. 
De betrokkenheid is optimaal voor bewoners. 
 
Activiteiten 2022 
De belangrijkste activiteit komt voort uit het eerste doel van de initiatiefnemers en oprichters van de Stichting. Het betreft 
een wijk reünie op 14 mei as. Oorspronkelijk bedoeld voor kinderen van de eerste bewoners van de wijk maar uitgegroeid 
naar alle mensen die zijn opgegroeid of wonen en in de wijk. Die ontwikkeling betreft een organisch proces voortkomend 
uit de blijkbaar breder bestaande behoefte van (oud-) bewoners om elkaar middels activiteiten te ontmoeten. 
Het blijft een activiteit onder de titel reünie maar is feitelijk breder. 
Op 22 mei wordt een buurtbijeenkomst georganiseerd met: 

- Onthulling van een monument dat door de Vrije Academie Nunspeet samen met bewoners is gemaakt. Onthulling vindt 
plaats door de wethouder, de voorzitter Vereniging Oud-Korea Strijders (VOKS) en een vertegenwoordiger van de 
bewoners. 

- In samenwerking met scholen in de wijk: Spelletjes uit de jaren 50 en 60: pierewitsen, elastieken, tollen etc. 

- Rondrit recente old-timers 

- Hapje en drankje 
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5 Middelen en stichtingskosten 

 

5.1 Financiën en Vermogen 

 
De stichting is een non-profit organisatie, heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen. De 
stichting werkt met vrijwilligers zijnde (oud-) bewoners van de wijk 
De middelen bestaan uit giften, donaties, sponsoring middels geld en hulpmiddelen. 

 
De giften, donaties en sponsorinkomsten van geld en middelen worden volledig aangewend voor de activiteiten voor de 
bewoners van de wijk Feithenhof, administratiekosten van de Stichting en kosten website. 
Bij ontbinding van de stichting wordt het kasgeld, na afronding van alle financiële verplichtingen, besteed aan een activiteit 
voor de bewoners.  

 

5.2 Financiële prognose 2022 

 

In de maand van oprichting december 2021 worden kosten gemaakt vanwege de oprichting van de Stichting en openen 
van een bankrekening. 

In dezelfde maand wordt na overleg met het gemeentebestuur een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Nunspeet 
ten bedrage van €5.000,- 

 

Belangrijkste activiteit is de reünie-dag op 14 mei 2022. Daartoe is de volgende begroting opgesteld: 

 

Begroting 2022 Stichting KoreaNunspeet   
  

Aantal deelnemers 200  
     

         
Oprichting Stichting        
Notariskosten en KvK   410,00  

   
Website     500,00  

   
Bankkosten    50,00  

   
         
KOREUNIE 14 mei 2022        
Monument   €60.000 (separaat gefinancierd door Vrije Academie)     

FM-zender    400,00  
   

 Buma   53,08  
   

 Vergunning Agentschap  450,00  
   

 Telecom     
   

huur sporthal Feithenhof   187,00  
   

Catering Culinair   5.990,00  29,95 p.p.  
Leggen vloerbedekking   950,00  

   
Lakeside Band   650,00  

   
Materialen spelen   400,00  

   
Communicatie (flyers etc)   500,00  

   
Vergaderkosten   350,00  

   
Onvoorzien    700,00  

   
Te plannen activiteit najaar 2022  800,00  

   
         
Totaal    12.390,08  

   
         
DEKKINGSPLAN        
Financiering monument via Vrije Academie uit fondsen(€60.000)     
Eigen bijdragen deelnemers     3.000,00 15,00 pp 

Sponsoring bedrijven     4.500,00   
Subsidie-aanvraag gemeente     5.000,00   
Totaal    109,92  
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6 Communicatie, Publicaties en Jaarverslag 

 
Permanent 
De website www.koreaNunspeet.nl biedt permanent informatie over toekomstige activiteiten en de afgelopen 
activiteiten. Relevante documenten die betrekking hebben op de Stichting zoals beleidsplannen, jaarverslag 
en financiële situatie zijn op de website beschikbaar. 
Op de website wordt ook een historisch archief van de wijk Feithenhof opgebouwd. 
 
Periodiek 
Aan subsidiegevers, donateurs en sponsoren worden minstens 1 maal per jaar verantwoording afgelegd over 
de activiteiten in afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar. 

Verder ontvangen wijkbewoners via e Facebookpagina en email periodiek, naar verwachting 1 maal per 
kwartaal een informatiebulletin. 

 
Afsluiting project 

Een project wordt afgesloten met een beknopt verslag als verantwoording naar bewoners van de wijk, de 
donateurs, subsidiegever en sponsoren. 

 
Manier van rapportage 

Rapportage wordt mondeling alsmede via tekst, foto’s en/of video uitgevoerd. 

Communicatie vindt plaats via persoonlijke gesprekken alsmede via telefoon, WhatsApp, en website. 

 
Jaarverslag 

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot en met 31 december) wordt de boeken afgesloten en 
wordt vervolgens de jaarstukken opgesteld, bestaande uit een overzicht van uitgevoerde projecten en de 
jaarrekening, een balans met baten en uitgaven over het betreffende boekjaar. 

 
Begin 2023 zal het eerste jaarverslag worden gepubliceerd over 2022. 

 
Website 

Informatie over de stichting is te vinden via website www.KoreaNunspeet.nl  

 
 

7 Waarborg 

 
De activiteiten van de stichting berust op vertrouwen. Vertrouwen tussen de donateurs en de stichting 
enerzijds, en tussen de stichting en de lokale distributeurs anderzijds. 
Om de activiteiten van de stichting succesvol te kunnen uitvoeren, zijn het volgende van belang: 

- Adequaat uitvoeren van geplande activiteiten; 

- Goede en korte communicatie tussen de bestuursleden van de stichting en de (oud-)bewoners; 

- Transparante financiële administratie, rapportage met foto’s en video’s van de activiteiten  
- Transparante financiële administratie (zie voorbeeld in de bijlage), rapportage met foto’s en video’s van de 
stichting ten behoeve van de donateurs, subsidiegever en sponsoren; 
- Handelen conform de ANBI-regelgeving; 

 
Bij discrepanties over interpretatie van dit beleidsplan is de ANBI-regelgeving bepalend. 
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