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Inleiding
Sinds 1997 wordt in Lochem de Goede Doelen Kerstmarkt georganiseerd, voorheen ook
wel genoemd: de Ander(e) Kerstmarkt. Tijdens deze tweedaagse kerstmarkt, die in de
dan sfeervol aangeklede St.Gudulakerk op de markt in Lochem wordt gehouden,
presenteren diverse charitatieve instellingen uit de gemeente Lochem hun organisatie
aan de Lochemse samenleving. Deze instellingen doen dat onder meer door op deze
kerstmarkt van alles te koop aan te bieden, maar vooral ook het publiek te informeren
over de activiteiten die hun organisatie ontwikkelt in het bieden van steun aan de
medemens die onze aandacht en hulp meer dan verdient. Voorbeelden van de
aangeboden koopwaar zijn: kerstartikelen, vogeltaarten, 2 e hands spullen, wenskaarten,
zeepjes, cadeauartikelen, curiosa, kaarsen, bijzonder glaswerk, inmaakproducten,
sieraden, wandkleden, schilderijen, kerstkransen en textielcreaties.
In 2009 hiervoor de Stichting Goede Doelen Markt Lochem opgericht. Deze stichting is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08207416 en bij de
Belastingdienst bekend onder RSIN-nummer 821326806. Bij brief d.d. 26 april 2010
heeft de Belastingdienst gemeld dat Stichting Goede Doelen Markt Lochem niet
belastingplichtig is voor de omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting.

Strategie
 Kernprincipes en uitgangspunten
o
Statutaire doelstelling
De stichting dient het algemeen belang en heeft als doel het bevorderen van alle
deelnemende charitatieve instellingen in de gemeente Lochem door onder meer
het organiseren van een evenement, waarbij alle betrokken instellingen zich
kunnen presenteren aan de bezoekers van dit evenement.
Tot de charitatieve instellingen in de gemeente Lochem worden lokale
instellingen gerekend, maar ook instellingen in de regio, nationaal dan wel
internationaal mits zij kunnen worden vertegenwoordigd door een ingezetene
van de gemeente Lochem.
o

Afwezigheid van winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk.

o

Vermogen
Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt
vooral gevormd door bijdragen van de deelnemende charitatieve instellingen,
giften en donaties, subsidies en sponsorbijdragen en door erfstellingen of
legaten. De stichting doet geen uitkeringen aan een oprichter of aan een
bestuurder.

 Missie
De missie van de stichting is het naar beste weten en kunnen uitvoeren van de
statutaire doelstelling en zal daarbij in haar werking iedere filosofische, godsdienstige
of politieke overtuiging respecteren en open staan voor iedereen die een beroep doet
op haar diensten.
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 Visie
De Stichting Goede Doelen Markt Lochem wil een bijdrage leveren aan de Lochemse
samenleving. Die bijdrage bestaat uit het binnen de mogelijkheden van de stichting
bevorderen van de doelen van de charitatieve instellingen vooral door vergroting van
de naamsbekendheid van deze instellingen.
 Werkzaamheden
 De stichting organiseert jaarlijks een Goede Doelen kerstmarkt in de
St.Gudulakerk in Lochem. Hieronder wordt onder meer begrepen het beschikbaar
stellen van marktkramen, de aankleding van de kerk en het werven van personen
en/of groepen die door middel van zang, muziek, dans of voordracht en dergelijke
een optreden verzorgen.
 De stichting behandelt aanvragen van charitatieve instellingen om voor hun
organisatie een kraam te bemensen op de Goede Doelen kerstmarkt. De
aanvragen worden bij voorkeur binnen enkele dagen na ontvangst behandeld en
getoetst aan de statutaire doelstellingen.
 De stichting onderhoudt de contacten met in de lokale samenleving werkzame
instellingen en organisaties om op die manier haar doelstelling optimaal te kunnen
verwezenlijken.

Bestuur
 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en bestaat uit een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij zijn gezamenlijk bevoegd.
 Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
 De bestuurders van de stichting verrichten hun werkzaamheden op basis van
vrijwilligheid en ontvangen hiervoor geen beloning.
 Het bestuur moet van de vermogenstoestand van de stichting een zodanige
administratie voeren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de
stichting kunnen worden gekend.
 Per het einde van elk kalenderjaar wordt door de bestuurders binnen zeven
maanden na afloop van dat kalenderjaar een balans en een staat van baten en
lasten ter vaststelling ondertekend.
 Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit plan periodiek.
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: mevrouw T.A. Beltman - Kuip
: mevrouw C. Hekkelman – van ’t Sant
: de heer J.A. Grijzen

