
begeleidingsbussen, accommodaties waar wij te gast zijn). Het bestuur, bij monde 

van de voorzitter, zal per individueel geval oordelen over het toestaan van “reclame”.  

 

  

Financiën  

  

Op basis van het financieel jaarverslag maakt stichting The Power Run een prognose 

voor het komende jaar te verwachten inkomsten en uitgaven. Op basis van deze 

prognose wordt bepaald welke activiteiten er tijdens de komende run kunnen worden 

aangeboden.  

 

Alle bestuursleden en vrijwilligers van onze stichting. In uitzonderlijke gevallen kan 
het bestuur een kleine vergoeding overwegen voor vrijwilligers van een specifieke 
activiteit, voor de duur van die activiteit. Een vergoeding zal in dat geval volgens de 
geldende maatstaven van een vrijwilligersvergoeding worden berekend en zal nooit 
boven de geldende norm stijgen. 

Door de stichting The Power Run worden geen financiële vergoedingen uitgekeerd 

voor beschikbaar gestelde tijd van enige medewerker (bestuur of vrijwilliger).  Er 

wordt door de stichting geen onkosten vergoed aan de eigenaren/bestuurders van 

deelnemende voertuigen (benzine geld, verzekering of enige andere onkosten), tenzij 

dat voertuig specifiek wordt ingehuurd.  

 

Om publiciteit te trekken zal de stichting jaarlijks een aantal flyers en/of posters laten 

drukken. Verder zal de stichting gebruik maken van gratis media-aandacht, zowel via 

internet als via andere media.    

De stichting streeft er naar jaarlijks voldoende financiële reserve op te bouwen om 

eventuele tegenvallers te kunnen verwerken.  

  

Rechtsvorm, inschrijving en contactgegevens  

  

Stichting The Power Run is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel te Utrecht onder nummer 67024351 als de Stichting “The Power 
Run”, adres Ringlaan 254 Wijchen  
  

Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:  

   

De Heer F. van den Berg             Voorzitter               Ringlaan 254,  Wijchen 

De Heer J. Veldboer                    Secretaris    

Mevr. H. van den Berg Derckx     Penningmeester     Ringlaan 254 Wijchen 
 
 
Het fiscaal nummer van de stichting is 8567.98.113 De stichting is door de 

belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

 


