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1. Inleiding
De stichting RKC Events is ontstaan uit de Stichting René Kids Centre (RKC). Het RKC
is een initiatief van oud-marathonschaatser René Ruitenberg en in deze stichting is
een project ondergebracht waarin kansarme kinderen in Rehoboth, Namibië een
hoopvolle toekomst kunnen opbouwen. Dit gebeurt door o.a. de kinderen
liefde, aandacht, eten, sport, spel en onderwijs te geven. Het RKC is reeds een ANBIstichting onder nummer 8186 75 184.

2. Doelstelling/Statutaire bepalingen
In de statuten van Stichting RKC Events is de volgende doelomschrijving opgenomen:
• de stichting heeft ten doel het genereren van inkomsten ten gunste van
Stichting René Kids Centre, alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het
voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met
één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan
zijn;
• de stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van
diverse evenementen in de ruimste zin van het woord;
• de stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
De Stichting RKC Events zal dus al haar overtollige middelen ter beschikking stellen van
en overdragen aan Stichting René Kids Centre.

3. Werkzaamheden van de stichting
De werkzaamheden van de stichting bestaan uit het organiseren van verschillende
events, waarvan drie events een terugkomend karakter hebben. Daarnaast zal er
invulling worden gegeven aan “spontane” events.
De stichting zal o.a. de volgende werkzaamheden uitvoeren:
• vastleggen van locaties, reserveren van hotels;
• inschrijven van deelnemers bij overkoepelende organisaties;
• het promoten van de events via website en printmedia;
• het voeren van een deugdelijke administratie.

4. Wijze van fondsenwerving
De fondsen zullen op verschillende manieren worden geworven, te weten:
• het door deelnemers van events werven van fondsen bij bedrijven en
particulieren (eigen achterban);
• het betalen van inschrijfgeld voor events door deelnemers aan één van de
events;
• het ontvangen van spontane giften, periodieke donaties en het ontvangen van
legaten.
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5. Beheer van fondsen en vermogen
Het bestuur beheert het vermogen en de fondsen van de Stichting RKC Events. Zij
bepaalt de besteding van de middelen binnen de kaders die in de statuten zijn
vastgelegd.

6. Besteding van fondsen en vermogen
Alle donaties, sponsorgelden, inschrijfgelden en andersoortige giften zullen onder
aftrek van de met de organisatie gepaard gaande kosten ter beschikking worden
gesteld van en overgemaakt worden aan de Stichting René Kids Centre.

7. Beloningsbeleid bestuur
Het bestuur heeft besloten en vastgesteld dat bestuursleden van Stichting RKC Events
geen vergoeding ontvangen in welke vorm dan ook. Dit geldt zowel voor beschikbaar
gestelde tijd als voor het bijwonen van eventuele vergaderingen (vacatievergoeding).
Eventuele uitgaven gedaan in het belang of in voorschot voor Stichting RKC Events
worden vergoed op vertoon van bonnen/rekeningen.

8. Gegevens Stichting RKC Events
Het stichtingsbestuur bestaat uit:
• de heer Henri van de Ruitenbeek, penningmeester;
• de heer René Bert Ruitenberg, voorzitter;
• mevrouw R. Hanekamp-Bijl; secretaris.
De stichting staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 64111083
en RSIN nummer 855526658.
Statutaire zetel:

E-mailadres:
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Stichting RKC Events
Zuiderzeestraatweg 413
8091 PA WEZEP
Postbus 31
8080 AA ELBURG
info@renekidscentre.nl
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