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INLEIDING
Dit is het eerste beleidsplan van de in het najaar van 2018 opgerichte stichting Beek FM.
De oprichting van de stichting en het opstellen van dit meerjarenbeleidsplan vormen belangrijke
stappen in de ambitie om de ‘Beek FM’ verder uit te bouwen.
Beek FM ontstond als idee halverwege 2017: Een eigen lokale versie van het glazenhuis organiseren
en daarmee met zoveel mogelijk betrokkenheid uit de Beekse samenleving geld ophalen voor een goed
doel. Binnen drie maanden was de eerste editie van ‘het glazen café’ een feit. Drie dagen werd er nonstop radio gemaakt met als eindresultaat circa €15.000 aan giften voor stichting Make-A-Wish.
Het succes van deze eerste editie leidde tot de ambitie om het glazencafé een terugkerend evenement
te maken, en om andere (kleinere) evenementen te organiseren om de naamsbekendheid van Beek
FM te vergroten en gelden in te zamelen voor de organisatie van een nieuwe editie van het glazencafé.
De belangrijkste conclusies uit de evaluatie van de eerste editie van het glazen café is dat het een
enorm succes was, maar dat er veel ruimte is voor verbetering en groei. Dit leidde tot de oprichting
van de stichting en het opstellen van dit beleidsplan.
De activiteiten van de stichting zijn op te delen in een cyclus van drie jaar (2018-2020), waarbij de
volgende editie van het glazencafé in november 2019 centraal staat. In 2018 ligt de nadruk op het
oprichten van de stichting en het starten met de planning en voorbereidende werkzaamheden. 2019
staat in het teken van de organisatie en uitvoering van het glazen café. En 2020 wordt het glazen café
2019 geëvalueerd, worden alle afrekeningen en administratieve handelingen afgerond en wordt een
nieuwe planning gemaakt voor de volgende editie.
Dit beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld door het bestuur van de stichting.
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DOELSTELLING EN STRATEGIE VAN BEEK FM
Doelstelling:
Het doel van Stichting Beek FM staat als volgt benoemd in de statuten:
‘Het met betrokkenheid van inwoners, ondernemers en vrijwilligers in en uit de gemeente
Beek inzamelen van geld voor goede doelen zonder winstoogmerk’
Uit die doelstelling blijken de twee belangrijkste drijfveren van de stichting. Enerzijds om iets voor
andere te betekenen door het inzamelen van geld. Anderzijds het inzetten op de sterke betrokkenheid
en saamhorigheid binnen de Beekse samenleving. Daarmee wil de stichting ook een belangrijke sociale
rol vervullen binnen de samenleving.

Strategie:
Om dit doel te bereiken organiseert de stichting het ‘glazencafé. Dit is een lokale versie van het
bekende (voormalige) glazenhuis van 3FM. Het glazencafé wordt een terugkerend evenement, maar
zal in beginsel niet ieder jaar plaatsvinden. Iedereen kan geld doneren of acties organiseren om geld
op te halen voor het vooraf bekendgemaakte goede doel waaraan de opbrengst van het glazencafé
wordt geschonken.
Naast het glazencafé worden kleinere evenementen / activiteiten georganiseerd door de stichting dit
om de naamsbekendheid te vergroten, een meer permanente zichtbaarheid binnen Beek te realiseren
en om ook tussentijds geld in te zamelen om de kosten van de stichting mee te dekken.
Daarbij schenkt het bestuur ook jaarlijks aandacht aan het binden en informeren van de vele
vrijwilligers die bij de organisatie van het glazencafé betrokken zijn.
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TERUGBLIK EN VOORUITBLIK
Terugblik: wat is er allemaal gebeurd?
Aangezien de stichting pas eind 2019 is opgericht en dit het eerste vastgestelde beleidsplan is, bevat
dit beleidsplan nog geen terugblik. In volgende jaren wordt in deze paragraaf teruggekeken op het
afgelopen jaar.

Stand van zaken: Waar staan we nu?
De basis voor stichting Beek FM is op orde. Alle oprichtingshandelingen van de stichting zijn verricht,
de bankzaken (rekening en verzekering) zijn op orde, en de website is vernieuwd. Daarmee zijn de
randvoorwaarden geschapen om de activiteiten van Beek FM voor de komende jaren voort te zetten.

Planning: Wat staat er te gebeuren?
In het jaar 2019 zal de stichting zich richten op twee evenementen: het Beek FM Galadiner en de
tweede editie van het Glazen Café.
Beek FM Galadiner
Op vrijdag 10 mei 2019 zal de eerste editie van het Beek FM galadiner worden georganiseerd in het
konink kerkje te Beek. Naast een drank en spijs zullen op het gala diner diverse artiesten optreden.
Doel van het gala diner is om geld in te zamelen waarmee de kosten voor het glazen café 2019 kunnen
worden gedekt om er voor te zorgen dat een zo hoog mogelijk percentage van de opbrengsten van het
glazen café 2019 besteed kunnen worden aan het goede doel. Gedurende het Beek FM Galadiner
wordt het nieuwe goede doel onthult, de DJ’s die het glazencafé bemannen en de vernieuwde opzet
van het glazen café.
Het Beek FM Galadiner heeft géén winstoogmerk. Met de opbrengsten van het galadiner worden
allereerst de kosten van het galadiner betaald, het surplus zal worden gebruikt voor het betalen van
de kosten van het glazencafé 2019. Mochten er nog gelden resteren dan blijven deze binnen de
stichting ter bekostiging van de werkzaamheden van de stichting.
Glazen Café 2019
Van 20 tot 24 november 2019 zal de tweede editie van het glazen café plaatsvinden. Gedurende 96
uur zullen drie DJ’s non-stop radio maken om geld op te halen voor het goede doel. Dit jaar is als goede
doel gekozen voor de ‘Strijd tegen eenzaamheid’, de opbrengsten van het glazen café worden besteed
aan activiteiten die bijdragen aan het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen. Het merendeel van
de gelden zal worden besteed via het ‘Nationaal Ouderenfonds’ als onze partner voor 2019. Een deel
van de gelden blijft binnen de stichting Beek FM gereserveerd waarmee een bijdrage wordt geleverd
aan lokale initiatieven die eenzaamheid onder ouderen bestrijden. Met deze actie roepen we Beek op
om in actie te komen en met ons geld in te zamelen. Dit door eigen acties, of door het aanvragen van
platen bij het glazen café. Over de uiteindelijke opbrengsten en besteding van de gelden wordt
verantwoording afgelegd in de jaarrekening 2019. Het glazen café heeft géén winstoogmerk.
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ORGANISATIE
Organisatie
Statutaire naam:

Stichting Beek FM

Statutaire zetel:

Gemeente Beek

Bezoek adres:

Raadhuisstraat 14, 6191KB Beek

Email:
website:

Info@beekfm.nl
www.beekfm.nl

KVK:

72877928

RSIN:

859270062

IBAN:

NL 45 RABO 0334517907

Bestuur:
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Dhr. S.J.J. (Silvan) Falchi

in functie als voorzitter

Dhr. R. (Ralph) Diederen

in functie als secretaris

Dhr. K.J.H. (Koen) Harbers

in functie als penningmeester

Dhr. R.C.P.M. (Remco) Pijpers in functie als bestuurslid

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de door het verrichte werkzaamheden.
Stichting Beek FM heeft géén medewerkers in dienst.
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FINANCIËN:
Aangezien het 2019 zowel het galadiner als het glazencafé worden georganiseerd is de verwachting
dat er een substantieel bedrag aan giften zal worden ontvangen. Aangezien het Glazen Café eind
november wordt georganiseerd wordt, en pas na voldoening van alle kosten de eindbalans wordt
opgemaakt en wordt verrekend met het nationaal ouderenfonds is de verwachting dat dit pas in eht
eerste kwartaal van 2020 wordt afgerond. Derhalve is de verwachting dat het jaar 2020 met een
aanzienlijk positief resultaat zal worden afgerond.
Onderstaand is een indicatie gegeven van de verwachte kosten en opbrengsten. De verwachte
opbrengsten van het glazen café zijn voorzichtigheidshalve begroot op 2/3 van de opbrengsten van
de vorige editie van het glazen café (2017 opbrengst circa € 15.000). De uiteindelijke omvang van de
giften zal pas medio december 2019 duidelijk worden.
Verwachte kosten 2019:
•
•
•
•

Vaste kosten (Bank/verzekering):
Organisatie Galadiner:
Organisatie Glazen Café:
Totaal kosten

€ 200,-€ 4.500,-€ 2.500,-€ 7.200 ,--

Verwachte inkomsten 2020:
•
•
•

Galadiner
Giften Glazen Café
Totaal baten

€ 6.000,-€ 10.000,-€ 16.000,--

Verwacht resultaat 2019: € 8.800
Vanuit het resultaat worden de kosten van de stichting voldaan, het surplus wordt gedoneerd aan
het nationaal ouderenfonds.
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