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Zakelijke gegevens: 
Naam:  Stichting Koningsfeest De oranje Scheg 

RSIN:  855705930 

Postadres:  Voorthuizerstraat 12, 3881SH Putten 

Telefoonnummer: 0622199746 

Emailadres:  info@koningsfeestputten.nl 

KvK nummer: 64530159 

Bankrekeningnummer:  

Doelstelling van de Stichting 

De aanleiding van het oprichten van de stichting was het ontbreken van een feest in Putten waar iedere burger zich thuis kan voelen.  

De stichting heeft dan ook als doel het organiseren van een Oranjefeest voor jong en oud. Het is een feest wat georganiseerd wordt op koningsdag en met name gericht 
op jonge kinderen.  

De activiteiten die worden ondernomen zijn er op gericht dat gezinnen met jonge kinderen uiut Putten en wijde omgeving een oranje feest kunnen  

houden zonder overlast van muziek en alcohol te ondervinden. 

Voor de kinderen worden er spelletjes georganiseerd, zoals spijker slaan, kruiwagenrace, quad rijden, ponyrijden. Naast de spelletjes is er ook een  

horecaplein ingericht en worden er demonstraties gegeven. 

De bemensing van alle activiteiten gebeurt door vrijwilligers die hiervoor geen vergoeding ontvangen. 

De kosten die gemaakt worden voor het organiseren van dit koningsfeest worden volledig door sponsoren betaald.  

Het bestuur is verplicht binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op  

papier te stellen.  

De penningmeester zendt deze stukken voor het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders. 

Het bestuur maakt een jaarrekening en jaarverslag.  

De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur binnen een maand na het opmaken van de stukken. 

Vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders. 

De gelden die overblijven na het betalen van de kosten van het feest worden overgemaakt aan Duchenne fonds. 

 

Bestuurssamenstelling 

Voorzitter:  Eris Hazeleger 

Penningmeester: Gijsje Barten  

Algemeen bestuurslid: Theodorus Louis van de Kamp 

Alle bestuurder kunnen een vergoeding krijgen van de losten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders  

ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

Financiële gegevens 
 

Jaar Inkomsten uit sponsoren Uitgaven 

2018   

2019   

2020   

   

   

 

Bestuur: taken en bevoegdheden. 

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. 
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles met betrekking tot werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit 
deze werkzaamheden, op een zodanige wijze een administratie te voeren en de daarbij behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te 
bewaren, dat ieder moment de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. Het bestuur is verplicht de bedpoelde boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers gedurende 7 jaar te bewaren. 
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