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Gegevens
Naam:

PLAY Community Stichting

Verkorte naam:

PLAY!

Fiscaal nummer: NL856992690B01
Contactpersoon: Dhr. Bart-Jan Dokter
Adres:

Reguliersteeg 6, 3512 NT Utrecht

Telefoon:

06-20038900
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Inhoud
In dit document geven we u de informatie die van belang is voor onze status als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI). Het gaat om de volgende zaken:
●
●
●
●
●
●

De doelstelling van onze Stichting
Samenstelling van het bestuur
Ons Beleidsplan
Ons beloningsbeleid
Ons Activiteitenverslag
Een financiële verantwoording

Doelstelling
De doelstelling van de PLAY Community Stichting is het stimuleren van persoonlijke
ontwikkeling en een bewuste manier van leven door middel van het organiseren van speelse
en verbindende evenementen voor twintigers en dertigers.
Dit vanuit de visie dat twintigers en dertigers in de levensfase zijn om vorm te geven aan hun
specifieke kwaliteiten die bijdragen aan de maatschappij, waarbij er behoefte is aan zingeving
vanuit eigen kracht, inspiratie en creativiteit.

Samenstelling Bestuur
Het bestuur van de PLAY Community Stichting bestaat uit drie leden, bestaande uit Durk
Strooisma (voorzitter) en Lorenzo Close (penningmeester) en Arati Helena Bonte (secretaris).

Beleidsplan
Doel:
a. het (doen) stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en een bewuste manier van leven door
middel van het organiseren van speelse en verbindende evenementen voor twintigers en
dertigers.
Dit vanuit de visie dat twintigers en dertigers juist in de levensfase zijn om vorm te geven aan
hun specifieke kwaliteiten die bijdragen aan de maatschappij, waarbij er behoefte is aan
zingeving vanuit eigen kracht, inspiratie en creativiteit;
b. het door de organisatie van voormelde evenementen bijdragen aan de bevordering van het
emotioneel en spiritueel welzijn van het publiek;
c. het bieden van een podium dat bezoekers de mogelijkheid geeft om zelf activiteiten aan te
bieden, zodat binnen een vertrouwde omgeving hun talenten kunnen worden ontwikkeld;
d. het bieden van een podium voor activiteiten van externe organisaties waardoor de stichting
het publiek een zo breed en zo professioneel mogelijk aanbod van activiteiten kan bieden.
Beleid:
Het beleid van PLAY Community Stichting bestaat uit het vormgeven aan en ondersteunen
van een reeks van activiteiten die inhoud geven aan het doel van de stichting. Die activiteiten
zijn:
a. het organiseren laagdrempelige evenementen die zo toegankelijk en zo uitnodigend
mogelijk zijn;
b. het organiseren van (culturele) activiteiten, avonden, workshops, weekenden, festivals,
retraites, vakanties en/of bijeenkomsten;
c. het verstrekken van informatie, onder andere door gebruikmaking van de verschillende
beschikbare vormen van media;
d. samenwerken met diverse organisaties en instellingen;

Beloningsbeleid
Bestuursleden krijgen voor hun in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere
beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. De stichting keert verder vergoedingen
uit aan workshopgevers en organisatoren van evenementen op basis van hun werk voor de
stichting. De stichting is voor het grootste deel afhankelijk van vrijwilligers, die een
vergoeding ontvangen in de vorm van gratis toegang tot evenementen.

Activiteitenverslag
De stichting is op 8 december 2016 opgericht. Op dit moment houdt het bestuur bezig met het
stroomlijnen van de activiteiten, het vormen van activiteiten-teams en het professionaliseren
van de stichting.

Na de beëindiging van het eerste boekjaar, te weten 31 december 2017, zullen wij een
uitgebreid verslag doen van de uitgeoefende activiteiten. Tot die tijd is de website te
raadplegen voor actuele informatie over onze activiteiten.

Financiële verantwoording
De stichting is op 8 december 2016 opgericht. Op dit moment buigt het bestuur zich over het
werven van donaties, sponsorgelden en fondsen.
Na de beëindiging van het eerste boekjaar, te weten 31 december 2017, zal medio maart 2018
het eerste jaarverslag worden opgemaakt. Dit jaarverslag zal hier dan spoedig worden
gepubliceerd.

