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1 Inleiding:
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de instelling het actuele beleid vast.
Dit beleidsplan is vastgesteld in overleg met alle bestuursleden van Stichting Busramp Sierre
en zal jaarlijks worden aangepast indien nodig.
2 Strategie:
2.1 Kernprincipes van de stichting
-Statutaire doelstelling:
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van akte oprichting en luidt als
volgt:
a. Het achterhalen van de toedracht van het bus ongeval bij Sierre (Zwitserland)
b. Het in rechte optreden voor de slachtoffers en nabestaanden van dit ongeval indien dit
noodzakelijk is voor het realiseren van voornoemd doel.
c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Omdat wij, wanneer de toedracht van dit ongeval bekend is, een soortgelijke ramp in de
toekomst willen helpen voorkomen beogen wij het algemeen belang te dienen.
-Afwezigheid van winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk zoals blijkt uit artikel 2.c van akte oprichting.
“De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken
van winst”
tevens artikel 3 van akte oprichting.
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuiteit
van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen van de stichting.
-Bestemming liquidatiesaldo.
Zoals blijkt uit artikel 12-4 van akte oprichting zal een batig liquidatiesaldo worden besteed
ten behoeve van een of meerdere algemeen nut beogende instelling(en) met een gelijksoortige
doelstelling.

3 Beleid:
3.1 Te verrichten werkzaamheden van de stichting,
Eventueel via juridische weg verder onderzoek trachten af te dwingen en indien nodig het
inschakelen van onafhankelijke onderzoeksbureaus en/of experts. Nog nader te bepalen
verdere werkzaamheden.

3.2 Werving van gelden
De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van een link op de site
van de stichting: www.stichtingbusrampsierre.nl
De stichting werft enkel via deze betaalmogelijkheid op de site.

3.3 Vermogen van de stichting
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuiteit
van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen van de stichting.

3.4 Bestedingsbeleid
De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan nog nader te
bepalen projecten, deze projecten kunnen worden bepaald wanneer er meer duidelijkheid is
over de afhandeling van het onderzoek door de Zwitserse autoriteiten.
3.5 Beschikken over het vermogen van de stichting
Op grond van artikel 6 van akte oprichting heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende
zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het
vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.
4 Overige:
4.1 Beloningsbeleid
Op grond van artikel 4.5 van akte oprichting zullen bestuur en/of beleidsbepalers geen
beloning ontvangen voor gedane werkzaamheden, kosten die de bestuurders in de uitoefening
van hun functie maken worden hen door de stichting vergoed.
4.2 Beschrijving adminitratieve organisatie
De administratie van de stichting wordt gevoerd door mevrouw W.T.G. Daris-Kuijpers.
De jaarrekening van de instelling wordt opgesteld via de heer R.Van Aken.
4.3 Publicatieplicht
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van internetadres:
www.stichtingbusrampsierre .nl

