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Strategie 

Doelstelling :  

Het hoofddoel van de Stichting Bigi Prisiri is om minder bedeelden, de jeugd, 

ouderen en beginnende talenten te helpen. Verder het bevorderen van culturele, 

sociale, educatieve activiteiten en sportevenementen. Tenslotte heeft de Stichting 

ook tot doel het verrichten van alle andere handelingen die met het hoofddoel in de 

ruimste zin des woord verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.  

Geen winstoogmerk:  

De stichting heeft niet het doel om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer 

aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit 

gereserveerd om nieuwe activiteiten/projecten te ontwikkelen en op te zetten. 

Bestemming Liquidatiesaldo: 

Het saldo zal bij liquidatie door het bestuur zoveel mogelijk in overeenstemming met 

het doel van de stichting worden gebruikt.  

 

Beleid  

Toekomstige projecten voor onze doelgroepen : 

Lokaal periodieke terugkerende evenementen 

Sport en ontspanning 

Alle bovengenoemde vormen kunnen zowel incidenteel als een meerjarig karakter 

hebben. De criteria waaraan voldaan moet worden zijn verschillend. 

Met de uitvoering van het beleid van Stichting Bigi Prisiri  wordt de verbetering van 

het leven van onze doelgroepen in de ruimste zin beoogd. 

 

Verwerving van middelen: 

Bijdragen van hen die met het doel van de stichting sympathiseren, schenkingen, 

donaties. Bij elk evenement / activiteit zullen wij opzoek gaan naar lokale sponsors / 

donateurs, zoals toko’s, supermarkten enz. voor een financiële bijdrage om onze 

kosten te drukken. Gezien de situatie waarin wij met z´n allen op dit moment leven ( 

Covid-19) verwachten wij om ongeveer € 5.000,00 binnen te halen om onze kosten 

te dekken. Kosten voor het organiseren van activiteiten.  

 

Verantwoording / beheer: 

De stichting stelt jaarlijks een kasstroom op.  
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Besluitvorming:  

Het bestuur van de stichting komt regelmatig online bijeen.  

 

Wat zijn de ambities: 

Stichting Bigi Prisiri wil de jeugd kennis laten maken met diverse sporten, ouderen 

helpen waar nodig en om beginnende talenten kansen te bieden. Dat wij als Stichting 

een begrip worden in Rotterdam en omstreken. 

 

Samenstelling Stichting Bigi Prisiri:  

Het Bestuur 

Voorzitter: Dhr. L. Purperhart 

Secretaris/Penningmeester: Mevr. P. Sno 

Bestuurslid: Mevr. J. Doorstam  

Bestuurslid: Dhr. C. Lachman 

Vrijwilligers die zich kosteloos en belangeloos inzetten om onze doelgroep een 

onvergetelijke en onbezorgde Bigi Prisiri te geven. 

 

Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen géén vergoeding voor hun 

werkzaamheden 

 

 

 

 


