Beleidsplan – Stichting Air-Wave.org
1. Over Air-Wave.org
Air-Wave.org is een Nederlandse stichting, bestaande uit een consortium uit de Nederlandse
Industrie, MKB, Medisch specialisten en Tech-Universiteiten, die zonder winstoogmerk
samenwerken.Op dit moment zijn we ruim twee weken aan het werk met het project en
bestaat het team uit meer dan 40 vrijwilligers, die gespecialiseerd zijn op alle mogelijke
vlakken.
De stichting is in het leven geroepen vanwege de wereldwijde schaarste van veilige
mondkapjes voor professionals in de zorg, als gevolg van de Corona-crisis. De initiatiefnemers
zagen dat een groot aantal medewerkers uit de zorg geïnfecteerd werden met het Corona
Virus.Air-Wave.org is ontstaan om vanuit het Nederlandse bedrijfsleven een veilige oplossing
aan te bieden aan onze helden.
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de Stichting Air-Wave.org het actuele beleid
vast. Dit beleidsplan is door het bestuur vastgesteld op 27 maart 2020.
Het beleidsplan zal door het bestuur aangepast worden indien nodig.

2. Statutaire doelstelling:
Stichting Air-Wave.org heeft de volgende statutaire doelstellingen:





het mogelijk maken van innovatie, realisatie en operationele processen van
oplossingen voor de zorg in het kader van COVID-19.
het mogelijk maken van oplossingen bedacht door, met of ondersteund door airwave.org.
de air-wave.org oplossing uitvoeren met positive air purification respirator- en
gezichtsmaskerfaciliteiten.
het inhuren van expertise waar nodig.

3. Afwezigheid van winstoogmerk:
Stichting Air-Wave.org kent geen winstoogmerk. Alle ontvangen middelen, behoudens
administratie en organisatiekosten alsmede kosten voor het inhuren van expertise, worden
volledig aangewend om innovatie en realisatie mogelijk te maken met betrekking tot de
statutaire doelstellingen van Stichting Air.Wave.org.
4. Bestemming liquidatiesaldo:
In geval van een batig saldo bij opheffing van de stichting, zal dit worden ten goede komen aan
nader, door het bestuur, te bepalen goede doelen binnen de Nederlandse gezondheidszorg.

5. Onafhankelijk Bestuur
Stichting Air-Wave.org is onafhankelijk van donateurs en begunstigden. Deze personen mogen
niet over het vermogen beschikken van de Stichting Air-Wave.org alsof het zijn/haar eigen
vermogen is.
De onafhankelijke besluitvorming wordt gewaarborgd door een bestuur van minstens 3
personen met gelijkheid van stemmen. Het bestuur wordt gevormd door de volgende
personen:







Dhr. Tim Lodder – Voorzitter
Dhr. Menno Vergeer – Secretaris
Dhr. Jan Willem van Helden – Penningmeester
Dhr. Floris Jan van Brederode – Algemeen bestuurslid
Dhr. Marc Derks – Algemeen bestuurslid
Mevr. Eliane Hekman – Khoury – Algemeen bestuurslid

Dit bestuur vergadert minimaal eenmaal per maand, of zo vaak als dit nodig mocht zijn voor
het correct uitvoeren van haar taak. Dit bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, financiën
en overige bestuurlijke zaken.
Er zijn bij Stichting Air-Wave.org geen personen in loondienst. Stichting Air-Wave.org maakt
gebruik van een groot aantal vrijwilligers en de hulp van bedrijven voor het bereiken van haar
doestellingen.
6. Privacy
Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bestuursleden, vrijwilligers, donateurs
en anders aan de stichting verbonden personen en bedrijven, worden persoonsgegevens met
de grootst mogelijke zorgvukldigheid behandeld.
Stichting Air-Wave.org, leeft in dit kader de regels na die in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens zijn gesteld.
7. Beleid
Te verrichten werkzaamheden van de Stichting:
De werkzaamheden van de Stichting luiden als volgt:
-

het nemen van maatregelen die het verwezenlijken van de doelstellingen mogelijk
maken;
het bevorderen van goede verhoudingen en wederzijds begrip tussen de Stichting en
de beroepsmatig betrokkenen bij de (potentieel) te ondersteunen organisaties en
instellingen;

-

het onderhouden van contacten met organisaties met een overeenkomstige
doelstelling als die van de Stichting;
het bevorderen van de (naams)bekendheid en invloed, op basis van kennis en
deskundigheid;
het verkrijgen en beheren van financiële en niet finaciële middelen.

8. Werving van gelden
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:




Subsidies en donaties
Schenkingen, erfstellingen en legaten
Alle overige verkrijgingen en baten

9. Beschrijving administratieve organisatie
Door de Stichting wordt een zorgvuldige en gedetailleerde administratie gevoerd. Deze
werkzaamheden worden uitgevoerd onder supervisie van de penningmeester van het bestuur.
De jaarrekening wordt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van de Stichting
opgesteld en deze jaarrekening kan, indien het bestuur dat wenst, gecontroleerd worden door
een door het bestuur aan te wijzen deskundige. De jaarrekening wordt ter vaststelling
voorgelegd aan het bestuur. De balans en de staat van baten en lasten worden door alle
bestuursleden ondertekent.
Publicatie de Stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website www.airwave.org

10. Overige informatie:
Stichting Air-Wave.org
Kamer van Koophandel Nummer: 77733290
RSIN Nummer: 861115521
Groeneweg 13
3059 LC Rotterdam

