
Bestuur:	

Bestuursamenstelling:	
Bestuur Stichting Aktie ´68 bestaat uit negental onafhankelijke vrijwilligers, zonder eventuele 
verdere familie banden. 
  
De bestuurssamenstelling wordt periodiek geëvalueerd en ieder bestuurslid dient na een vooraf 
bepaalde periode herkozen te worden op basis van meerderheid in de maandelijkse 
vergadering 

	

Bestuurindeling:	
Het bestuur is opgedeeld in diverse commissies, onder andere: 

• commissie financiën 
• commissie kledinginzameling 
• commissie dagtochten 
• commissie Lourdes reizen 
• commissie 50-jarig jubileum 

 

Mandaat	en	besluitvorming:	
Deze commissies acteren in een vooraf door het gehele bestuur gedefinieerde doelstelling en 
kaderzetting . Verplichtingen, overeenkomsten, leverancier contracten en giftentoekenningen, 
en dergelijke worden op basis van bestuursmeerderheid geaccordeerd op de maandelijkse 
vergadering. 
Tevens leggen alle commissies tijdens de maandelijkse vergadering verantwoording af aan het 
gehele bestuur. 
 
 

Bestuursverklaringen:	

RICHTLIJN	BELANGENVERSTRENGELING	
Het bestuur waakt tegen verstrengeling van belangen tussen die van de 
instelling en die van bestuursleden en/of medewerkers. Bij strijdigheid 
van belangen dienen betrokken bestuursleden zich van besluitvorming 
te onthouden. 

Bestuursleden mogen direct noch indirect enige zakelijke binding 
hebben met de werkzaamheden van de stichting/vereniging en hebben 
dit schriftelijk bevestigd. 
 
 

RICHTLIJN	BEZOLDIGING	BESTUURSLEDEN		
De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. 
Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de instelling gemaakte kosten en 
door hen verrichte werkzaamheden wordt niet als bezoldiging aangemerkt." 
 
Tevens wordt verwezen naar de statuten, waarin een artikel met dergelijke strekking is 
verwoord. 
 



VERKLARING	FAMILIAIRE	ONAFHANKELIJKHEID	
Het bestuur van Stichting Aktie ’68 bestaat uit onafhankelijke bestuursleden zonder nauwe 
familiebanden of vergelijkbare relatie. 
 

	

Inzamelingbeleid:	
Stichting Aktie ´68 geeft door middel van kledinginzameling invulling aan haar fondsenwerving. 
Dit vindt plaats op basis van: 

• Inzamelingen binnen gemeenten aan de hand van vergunningaanvraag 
• kledingcontainers  
• SVKI 

 
Hoeveelheid ingezamelde kleding wordt via een geijkte weegbrug gewogen en aangeboden 
aan een afnemer die op dat moment de hoogste prijs tegen contante betaling wil afnemen. 
Bij twee gemeenten dient de opgehaalde kleding geleverd te worden aan een vaste door de 
gemeente bepaalde afnemer.    
 
Het gemeentelijk beleid heeft zich daarentegen steeds meer gaan richten op totale uitbesteding 
van het gemeentelijk afval (waaronder dus ook de kleding). Hierdoor wordt het aantal 
gemeenten, die op basis van vergunningsaanvragen vergunningen afgeven steeds schaarser. 
Het bestuur en kledinginzameling Stichting Aktie ’68 hebben dan hun focus gelegd richting 
containerinzameling (bij instanties, scholen, publieke overheidsorganen, ziekenhuizen en 
supermarkten. 
 
 

Kostenbeleid:		
Kosten structuur Stichting Aktie ’68 bestaat uit een vaste component en variabele component. 
De vaste kosten omvatten veelal: 

• administratie en accountants kosten, 
• marketingcommunicatie 
• afschrijvingen (kantoormaterialen, auto’s, etc.), 
• huur kantoor, 
• medewerkers. 

 
De variabele kosten omvatten veelal: 

• kosten vergunningen 
• benzine kosten 

 
De laatste jaren heeft het bestuur veel aandacht geschonken aan het terugdringen van kosten. 
 
 

Personeelsbeleid:	
In 2016 had Stichting Aktie ’68 1 medewerkers in vaste dienst en 1 tijdelijke medewerker in 
dienst . Daar waar noodzakelijk zal Stichting Aktie ’68 gebruik maken van uitzendkrachten. 
 
  
 



Bestedingsbeleid:	

Bestedingsbeleid	(kwalitatief):	
Stichting Aktie ’68 heeft de volgende doelstelling in haar statuten opgenomen: 
De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de belangen van gehandicapten, in het 
bijzonder kinderen,  en voort al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zij, alles in ruimste zin des woords. 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

• het organiseren van reizen voor gehandicapten; 
• het organiseren van ontspanning voor gehandicapten; 
• het subsidiëren van projecten en activiteiten, die bijdragen aan het welzijn van 

gehandicapten; 
• het subsidiëren van activiteiten, die de integratie bevorderen van gehandicapten in de 

samenleving, 
en voort alles wat naar oordeel van het bestuur bij kan dragen aan het verwezenlijken van de 
doelstelling. 
 
Met betrekking tot strategisch beleid in deze, heeft het bestuur tijdens de jaarlijkse “Strategie 
Oriëntatie” de volgende verdere concretisering aangescherpt:  
Gehandicapten, in het bijzonder kinderen: 
Aangeboren handicap of in prille jeugd (voor het 18de levensjaar) verworven of ontstaan door 
ernstig ongeval.  
Hierbij is het begrip “handicap” als volgt nader uitgewerkt (conform de huidige statuten): 

• Lichamelijke / motorische handicap  
o verworven beperktheid van lichamelijke functie(s) (spierziektes, ontbreken van 

ledematen, verlamming, ed) .  
• Verstandelijke handicap 

o aantoonbaar lager dan gemiddeld intellectueel functioneren dat samen gaat met 
tekorten in meerdere vaardigheden (communicatie, zelfverzorging, wonen, 
sociale vaardigheden, deelname aan de samenleving, zeggenschap, 
gezondheid/veiligheid, kennis, vrijetijd/werk) 

• Zintuigelijke handicap 
o Blind, doof: aangeboren of in de prille jeugd verworven 

 
 

Bestedingsbeleid	(kwantitatief):	
Sedert jaren heeft het bestuur zich ten doel gesteld om over een belegd vermogen van € 
1.000.000 te beschikken. Dit besluit was mede ingegeven door de economische crisis 
afgelopen decennia, de onzekere toekomst van de kledinginzameling in zijn algemeenheid en 
de trend betreffende maatschappelijke betrokkenheid duurzaamheid/afvalbeleid.  
 
Ondanks het (verwachte) lage resultaat op de kledinginzameling in combinatie met laag 
rendement rente, obligatie en/of beleggingen heeft het bestuur zich telkens weer tot doel 
gesteld het bestedingsniveau voor het goede doel op een hoog niveau te houden.  
 
Het bestuur belegt een deel van haar vermogen in veilige obligaties. Koers schommelingen 
kunnen tijdelijke waarde-effecten genereren, doch richting einde looptijd is 100% waarde veelal 
gegarandeerd. 
Gezien de huidige marktrente heeft het bestuur voorzichtig gericht op risico arme beleggingen. 
 
Stichting Aktie ’68 heeft de afgelopen jaren veelal licht moeten interen op haar eigen vermogen. 
Het bedrag besteed aan de doelstelling hebben we hierdoor ieder jaar weer nagenoeg conform 
budgetbeleid gebleken (minimaal € 100.000/jaar).  



 
Stichting Aktie ’68 verwacht in nabije toekomst dat steeds meer en meer gemeenten zullen 
overgaan tot totaal uitbesteding van hun afvalbeleid. Hierdoor zal het voor charitatieve 
instellingen, zoals Stichting Aktie ’68. steeds moeilijker worden om opbrengsten te kunnen 
genereren uit sec de kledinginzameling. 
Het beleid van Stichting Aktie ’68 is er vooralsnog op gebaseerd het bestedingsbeleid (minimaal 
€ 100.000/jaar).te continueren. 
 
 
 
Vastgesteld in bestuursvergadering april, datum, 24 april 2017 


