
	 1	

 

 

 

 

 

Beleidsplan Stichting Pur Sang 

2018-2020 

 

 

 

 

januari 2018 
  



	 2	

 

Inhoudsopgave 
 

1. Inleiding	...............................................................................................................................	3	

2. Doelstelling van de stichting 2018-2020	..............................................................	3	

3. Organisatie	..........................................................................................................................	4	

4. Financiën	..............................................................................................................................	4	

5. Communicatie	....................................................................................................................	5	
 

 

 

  



	 3	

1. Inleiding 
 

Stichting Pur Sang heeft een concept- en projectbureau actief op het gebied van 
leefstijl en gezondheid. Bewegen en voeding zijn de uitgangspunten in de 
breedste zin van het woord, namelijk vanuit zowel het fysieke, mentale, sociale 
als spirituele vlak. 

  

Daarnaast heeft Stichting Pur Sang een maatschappelijke betekenis. Vanuit de 
stichting worden charitatieve projecten ondersteund. De stichting is in staat om 
zelf projecten te adopteren als voor derden projecten te adopteren die ideële en 
sociaal-maatschappelijke doelstellingen willen concretiseren, maar ook kan 
Stichting Pur Sang zelf projecten adopteren vanuit sociaal oogpunt. 

  

2. Doelstelling van de stichting 2018-2020 
  

De doelstelling van Stichting Pur Sang is om bij te dragen aan het verbeteren 
van leefstijl, door gezonde voeding te stimuleren en ervaren, bewegen te 
stimuleren, het bewustmaken van het belang van bewegen en bewogen worden 
door ervaringen. De projecten die Stichting Pur Sang uitvoert hebben betrekking 
op een of meerdere invalshoeken van aspecten met betrekking tot leefstijl. 

 

In de komende jaren wil Stichting Pur Sang zich richten op projecten met 
betrekking tot verse en gezonde voeding door dit te implementeren binnen 
organisaties. Door bewustwording, ervaring en het aanbieden van gezonde 
voeding. Bij voorkeur ondersteund door een daarbij behorende kookboek. 

Daarnaast zal Stichting Pur Sang projecten in opdracht van derden uitvoeren 
gericht op leefstijl en gedrag in relatie tot het fysieke en mentale vlak. 
Werkzaamheden kunnen liggen op het gebied van onderzoek, samenstelling en 
redigeren handleidingen, uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken e.d. 
Bestuursleden zullen actief werven voor opdrachten.  

Op maatschappelijk gebied zal Stichting Pur Sang zich blijven inzetten voor 
projecten in Zuid-Afrika via Stichting Ashleigh’s Place voor de weeshuizen 
Ashleigh’s Place en Pur Sang Place middels fundraising en sponsoring. Voor de 14 
kinderen die officieel onder de verantwoording vallen van stichting Ashleigh’s 
Place moet ook gezorgd worden. Deze zorg bestaat uit eten, kleding, medicijnen, 
educatie en alles wat een gewoon gezin nodig heeft. Per huis is er één moeder 
per huis aangesteld. Deze moeder krijgt kost en inwoning maar ook een 
basissalaris. Zo nodig ook maatschappelijke training.  

Niet alleen deze kinderen hebben toekomst, maar wordt op deze manier ook 
gezorgd voor de vooruitgang in de wijk waar deze huizen staan. en worden ook 
andere projecten voor kinderen gesteund zoals de sopkombuizen, 
(soepkeukens), waarbij dagelijks aan ruim 1000 kinderen een gezonden en 
warme maaltijd wordt geboden, een jeugdcentrum gericht op educatie en 
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gezondheidsvoorlichting en het stimuleren van bewegen middels het aanbieden 
van voetbaltrainingen en meedoen aan voetbalcompetitie.  

 

Het doel van Stichting Pur Sang is om een actieve en financiële bijdrage te 
kunnen blijven leveren aan Stichting Ashleigh’s Place door het werven van 
sponsoren en donateurs. 

Afhankelijk van de financiële situatie en in samenspraak met het bestuur kan 
Stichting Pur Sang ook donaties doen aan andere goede doelen projecten. 

3. Organisatie 
 

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en het financiële beheer. Het 
bestuur bestaat uit drie bestuursleden (secretaris, penningmeester en 
voorzitter). 

De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning in de meest 
brede zin hoog in het vaandel. Dat betekent dat tegenstrijdigheden tussen 
persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap vermeden 
worden. De kosten die bestuursleden maken voor vergaderingen, evenementen 
e.d. komen niet ten laste van de stichting. Deze worden door leden zelf betaald. 

Het bestuur vergadert minimaal een keer per jaar en verder zo vaak als de 
bestuursleden dit wenselijk achten. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan 
als uitgangspunt om de voortgang te toetsen. Elk bestuurslid kan daarnaast 
onderwerpen aandragen voor de vergadering. 

4. Financiën 
 

Het bestuur legt in het financieel jaarverslag verantwoording af voor het door de 
stichting gevoerde beleid over een kalenderjaar. Het jaarverslag zal jaarlijks voor 
1 september verschijnen. 

 
Stichting Pur Sang doneert elk jaar aan goede doelen, met name aan Stichting 
Ashleigh’s Place SA.  
 
Stichting Pur Sang heeft geen winstoogmerk. Het financieel beleid is er op 
gericht om een structurele bijdrage te kunnen leveren aan het goede doel van 
Stichting Ashleigh’s Place,  

Stichting Pur Sang is in het bezit van een ANBI status (RSIN 8102.68.309) en 
zorgt ervoor dat aan de gestelde eisen wordt voldaan. 
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5. Communicatie 
 
Het onderhouden en uitbreiden van bestaande netwerken is van belang voor het 
werven van projecten en het werven van sponsoren voor het maatschappelijk  
goede doel waar Stichting Pur Sang zich voor inzet. Hier is een belangrijke rol 
voor de bestuurders weggelegd, ondersteund door de medewerkers in dienst van 
Stichting Pur Sang. 

De website stichtingpursang.nl is het communicatiekanaal voor 
achtergrondinformatie over Stichting Pur Sang.  

 


