Beleidsplan van de te Goor gevestigde Stichting Robopump
Naam: Stichting Robopump.
Adres: Diepenheimseweg 19, 7471LW, Goor
Inschrijving KvK: 67837042
Het bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
1. R. Koops, voorzitter
2. R.J.W. Koebrugge, penningmeester
3. E. Postma, Secretaris
4. A.C. van Bon, Bestuurslid
5. B.T. Craemer, Bestuurslid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Een bestuurder mag
niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is.
De individuele bestuursleden zijn onafhankelijk van de overige bestuurders en maken gezamenlijk deel
uit van het bestuur om erop toe te zien dat de stichting uitsluitend uitkeringen doet binnen de kaders
van haar doelstelling.
Doel van de stichting
Het doel van de stichting is:
“Het ontwikkelen van een technische oplossing voor de behandeling van diabetes”
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het uitvoeren of financieel ondersteunen van
projecten, die onderzoek naar- en uitvoering geven aan de ontwikkeling van een kunstmatige pancreas;
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
Uitdrukkelijk NIET is het doel uitkering aan de bestuurders en/of hun familie.
De stichting verricht de volgende werkzaamheden:
De stichting beoordeelt aanvragen om toekenning van middelen binnen de doelstelling van de stichting,
te weten ten behoeve van algemeen nut beogende instellingen gericht op diabetes in de breedste zin
van het woord.
Indien de stichting van mening is dat de aanvraag om toekenning van financiële middelen past binnen
de doelstelling van de stichting, kan de stichting een gift toekennen aan de aanvrager. De stichting kan
aan deze gift voorwaarden verbinden.
De stichting werft de gelden door werven van gelden bij particulieren en bedrijven die het doel van de
stichting een warm hart toedragen.

De stichting beheert het vermogen als volgt:
Het bestuur beheert het vermogen van de stichting.
Het bestuur zorgt voor de administratie waaruit blijkt:
1. De aard en omvang van de aan het bestuur toekomende onkostenvergoedingen en
vacatiegelden;
2. De aard en omvang van de kosten door de stichting gemaakt ten behoeve van het beheer van de
stichting, alsmede de aard en de omvang van de andere uitgaven van de stichting;
3. De aard en omvang van de inkomsten van de stichting;
4. De aard en omvang van het vermogen van de stichting;
Het vermogen en inkomen van de stichting wordt als volgt besteed:
Het vermogen en het inkomen van de stichting worden besteed aan de werkzaamheden en projecten
die voortvloeien uit en ten goede komen aan de doelstelling van de stichting.

Goor, 1 november 2018.

