
 

 

Beleidsplan Stichting De Manke God 

 

Naam, RSIN, KvK, contactgegevens 

 

Stichting De Manke God 

RSIN / fiscaal nummer 819870560 

Middelzand 4232 

1788 HS Den Helder 

KvK nummer 14970899 

Telefoon 0639453077 

k.engelhart@outlook.com 

 

Doelstelling 

 

De doelstelling van Stichting De Manke God is opgenomen in artikel 1a. en 1b. van de statuten en 

luidt als volgt: 1) Stichting De Manke God stelt zich ten doel  de werken op het gebied van proza, 

dichtkunst, tekenstrips en fotografie van kansarme kunstenaars bij een publiek bekend te doen 

geraken, 2) Ter ondersteuning en uitbreiding van deze doelstelling, heeft stichting De Manke God 

een dagbestedingsproject opgezet, waarin mensen met een beperking op professionele wijze zinvolle 

dagbesteding wordt geboden binnen de mogelijkheden van de uitgeverij. 

 

Bestuurssamenstelling 

 

Voorzitter   C. Engelhart-Hagedoorn 

Secretaris   S. Walter 

Penningmeester A.D. Engelhart-Hagedoorn 
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Beloningsbeleid 

 

De bestuurders van Stichting De Manke God ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

Onkosten die gemaakt worden in het kader van het uitoefenen van hun functie worden bij voorkeur 

niet vergoed. Stichting De Manke God is een kleine instelling en heeft derhalve geen personeel in 

dienst. 

 

Activiteitenverslag 

 

De activiteiten van Stichting De Manke God hebben in 2013 en 2014 hebben bestaan uit de productie 

van zes dichtbundels en een boek met interviews van hedendaagse Nederlandse dichters. Voor het 

einde van het jaar 2014 hoopt De Manke God nog eens twee bundels te produceren. 

Daarnaast, om de kosten van de bovenstaande producties te dekken, heeft Stichting De Manke God 

een dagbestedingstraject uitgezet voor mensen met een beperking, die op basis van die beperking 

een persoonsgebonden budget ontvangen. Op dit moment, augustus 2014, begeleidt de stichting 

drie clienten, die, naast andere werkzaamheden,  onder andere eenvoudige werkzaamheden voor de 

uitgeverij verrichten. 

Door het combineren van deze werkzaamheden realiseert de stichting zowel de doelstelling, alswel 

het financieren van deze doelstelling. In beide gevallen een algemeen nut dienende activiteit 

 

Verkorte staat van baten en lasten over 2014, inclusief voorgenomen bestedingen 

 

Ontvangen donaties                                 0 

Ontvangsten uit nalatenschappen         0 

Baten                                                          28800,00 

Beheerkosten                                            3038,00 

Fondsverwervingskosten                        0 

Doeluitgaven                                             25762,00 

Leningen                                                     0 

     _________ 

Resultaat                                          0 



 

 

 

De berwachte bestedingen in 2014 zal E25762,00 bedragen, waarvan Euro 2050---- voor het uitgeven 

van de genoemde bundels en E23712,00 voor materiaalkosten en huur en energiekosten etc. ten 

behoeve van de dagbestedingsactiviteiten en E3038,00 aan beheerkosten. 

Verkort beleidsplan  

Het beleid van stichting De Manke God is er expliciet op gericht om haar hoofddoel- en 

subdoelstelling te verwezenlijken. De kosten die gemaakt worden voor de hoofddoelstelling, het 

uitgeven van boeken, worden gefinancierd uit de baten van de subdoelstelling. De subdoelstelling 

bestaat uit het bieden van dagbesteding; veelal voor mensen met een individuele zorgvraag ten 

aanzien van zinvolle dagbesteding. Stichting De Manke God heeft geen winstoogmerk en werft geen 

gelden. Alle baten worden aangewend om de stichting en haar doelen draaiende te houden. Een 

eventueel batig saldo zal direct worden ingezet voor het produceren van nieuwe boekuitgaven. 

Onkosten gemaakt door het bestuur en/of vrijwilligers worden vergoed. De administratie van 

Stichting De Manke God wordt gevoerd door A.D. Engelhart-Hagedoorn. De inkomsten, uitgaven en 

het vermogen van Stichting De Manke God worden beheerd door C. Engelhart-Hagedoorn, S. Walter 

en A.D. Hagedoorn.  

Tot slot  

Bovenstaande tekst, gebaseerd op de Nederlandse wetgeving alsmede de huidige stand van de 

jurisprudentie, is afgesloten, vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur van stichting De Manke 

God op 17-9-2014. 

 

Namens stichting De Manke God 

C. Engelhart-Hagedoorn 

Voorzitter 

 


