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Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt, zoals in de
statuten staat, mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
Bij de kamer van koophandel is vastgelegd dat alle bestuursleden alleen gezamenlijk bevoegd zijn.
Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en een
vrijwilligersvergoeding voor hun uitvoerende werkzaamheden. Deze vrijwilligersvergoeding is
maximaal het bedrag dat onbelast verstrekt kan worden.
Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het door middel van het organiseren van hardloopevenementen in en rond
IJsselstein inzamelen van gelden ten behoeve van algemeen nut beogende instellingen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het verrichten van alle handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting heeft nadrukkelijk niet ten doel het maken van winst.
Beleidsplan:
Op zaterdag 8 juni 2019 organiseert de Stichting IJsselsteinloop voor de 37e maal een halve
marathon, een 10 kilometerloop, een 5 kilometerloop en een jeugdloop. De start en de finish zijn op de
Overtoom, in het centrum van IJsselstein. Dit loopfestijn wordt mede mogelijk gemaakt door een
aantal sponsors. Ook is het door deze sponsors mogelijk om jaarlijks een geldbedrag ter beschikking
te stellen aan enkele goede doelen, waaronder Aktie voor Aktie voor de exploitatie van een
opvanghuis in Igaçi, Alagoas. Hier worden ongeveer 100 meisjes opgevangen uit de allerarmste
gezinnen. Zij krijgen hier driemaal daags een maaltijd en worden opgevoed en opgeleid Het aantal te
verwachten deelnemers ligt rond de 2500. Het toeschouwersaantal zal vermoedelijk rond de 5000
liggen. De doelstelling is om elk jaar de deelnemers op een gelijk of licht gestegen aantal te houden.

Inkomsten:
De inkomsten bestaan momenteel uit:
- Sponsorgelden
- Subsidies van de gemeente IJsselstein
- Inschrijfgelden van de deelnemers
Uitgaven:
Er worden alleen uitgaven gedaan die rechtstreeks verband houden met het organiseren van de
IJsselsteinloop.
Het vermogen wat de IJsselsteinloop heeft, is bestemd voor extra uitgaven voor de organisatie van de
IJsselsteinloop dan wel benodigde uitgaven bij het wegvallen van sponsorgelden en/of subsidie.

