Algemeen
Stichting Sea & Land Wonders
De Stichting Sea & Land Wonders is op 25 augustus 2015 opgericht.
De Stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.
Klik hier voor de Akte van Oprichting
Wilt u uitgebreide informatie over de samenstelling van het bestuur of over de
doelstelling en het beleid?
Klik hier voor het Beleidsplan.

Uw giften aan een de door overheid erkend goed doel
De overheid stimuleert giften aan erkende goede doelen.
Daarom wordt sponsoren en donateurs de mogelijkheid geboden om hun
gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting af te trekken. Bovendien
betaalt een ANBI-instelling geen erfbelasting of schenkbelasting voor
erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen
belang.
De status: ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is een soort Keurmerk
van de overheid (de Belastingdienst). Door de ANBI-status toe te kennen
onderstreept de overheid dat de Stichting betrouwbaar en transparant is.

ANBI-voorwaarden
De voorwaarden waaraan Stichting Sea & Land Wonders voldoet:
§
§
§
§
§

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Alle gelden gaan rechtstreeks
naar het goede doel.
Een Stichting kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90%
inzet voor het algemeen nut. (90% - eis)
De Stichting en de mensen die hier rechtstreeks bij betrokken zijn,
voldoen aan de integriteitseisen die door de overheid worden gesteld.
De bestuurders of beleidsbepalers van de Stichting mogen niet over het
vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen
is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
De Stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs
nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen
vermogen van de Stichting beperkt blijven.
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§
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§
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Geld dat overblijft na opheffing van de Stichting wordt besteed aan een
ANBI met een soortgelijk doel.
De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of
minimale vacatiegelden. De bestuursleden van Stichting Sea & Land
Wonders zijn allemaal vrijwilligers en ontvangen géén beloning voor de
geleverde inzet. De Stichting heeft geen personeel in dienst dat een
salaris krijgt.
Alle werkzaamheden worden belangeloos voor het goede doel verricht.
De Stichting heeft een actueel beleidsplan.
De Stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en
bestedingen.
Geld dat overblijft na opheffing van de Stichting wordt besteed aan een
ANBI met een soortgelijk doel. Dit staat ook in de statuten van de
Stichting.
De Stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen.
De Stichting publiceert de vereiste gegevens op de internetsite.
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Fondswerving
De Stichting Sea & Land Wonders verzamelt fondsen en schenkingen
gebruikmakend van uitlopende netwerken. Daarnaast verkrijgt zij
opbrengsten uit de funding activiteiten die gericht zijn op fondswerving ten
behoeve van de Stichting Sea & Land Wonders.

Besteding en beheer
De jaarlijks verkregen fondsen worden in principe binnen 2 à 3 jaar na
verkrijging besteed aan de geselecteerde projecten. De in bezit zijnde
fondsen worden beheerd in deposito’s en niet aangewend voor beleggingen.

Belangrijkste gerealiseerde doelen in 2015 - 2016:
1.

Ouverture Venlo 2015 is de opening van het culturele seizoen.
In samenwerking met Theater De Maaspoort én met de hulp van
leerlingen uit 2G1 en 2G2 van het Valuascollege hebben we zoveel
mogelijk bosjes rozen verkocht in de binnenstad! Het was superdruk en
ontzettend gezellig. Met z’n allen hebben we hard gewerkt en een
geweldig resultaat behaald: 378 bosjes rozen verkocht!

2.

Maar liefst 1.350 leerlingen van de onderbouw hebben op vrijdag 16
oktober 2015 vol overgave deelgenomen aan een grote sponsorloop!
Samen hebben zij in 420 minuten een prachtig resultaat neergezet en
het meer dan geweldige bedrag van € 2.536,50 bij elkaar gerend.

3.

De allereerste grote bloemenactie heeft plaatsgevonden op het
Valuascollege te Venlo.
Net als met de sponsorloop hebben alle leerlingen van de onderbouw
zich ingezet om hun omgeving in de bloemetjes te zetten!
Dit heeft een geweldig resultaat opgeleverd, namelijk een opbrengst
van € 3.200,00!

4.

De Kerstfair bij de Hanos is jaarlijks een zeer druk bezocht evenement.
Overal in de vestigingen is een inspirerende kerstsfeer met veel glitters
en het is er bovenal erg gezellig. Van de directeuren van de vestigingen
Venlo en Eindhoven heeft Sea & Land wonders een super mooi plekje
ter beschikking gesteld gekregen om zoveel mogelijk bosjes rozen te
verkopen.
Dat is zeker gelukt: er zijn in totaal 400 bosjes rozen verkocht!

5.

Binnen de Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO)
heeft het College van Bestuur besloten hun werknemers in de
bloemetjes te zetten als blijk van waardering voor hun inzet in het
afgelopen jaar. Men wilde hiermee tevens een waardevolle bijdrage
leveren aan een goed doel: Sea & Land Wonders.
Door dit prachtige gebaar heeft de Stichting 865 kerststerren
mogen leveren.
Graag verwijst de Stichting voor een uitgebreid, actueel
overzicht van haar activiteiten ook naar het beleidsplan, de
website en haar blog.

