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Algemene gegevens
Naam
Adres
Telefoonnummers
E-mailadres
Website
Oprichtingsdatum
Kamer van Koophandel
RSIN
Bankrekeningnummer

: Stichting Budo Kai Sei “No Limits”
: Electrablauw 1
2718 JT Zoetermeer
: 0621838732 / 0631770740
: info@kaiseinolimits.nl
: www.kaisei.nl
: 8 november 2019
: 76338177
: 860593629
: NL93INGB0007490432
ten name van: Stichting Budo Kai Sei “No Limits”

Doelstelling
De stichting heeft als doelstelling het verbreiden en overdragen van kennis van het Budo en overige
krijgskunsten aan mensen met een beperking en/of stoornis, de zogeheten Parasporters, Inclusief
sporters en G-sporters.
Onder beperking worden verstaan verstandelijke beperkingen, zintuiglijke beperkingen of
lichamelijke beperkingen.
Onder stoornissen worden onder andere verstaan stoornissen binnen het autistisch spectrum en
ADHD.
Deze opsommingen zijn niet-limitatief.

Te verrichten werkzaamheden
De werkzaamheden van de stichting bestaan uit:
1. Het verzorgen van trainingen en lessen aan gemelde Para-, Inclusief- en G-sporters door
daarvoor geschikte en speciaal opgeleide trainers.
2. Het faciliteren van de uitoefening van het budo en overige krijgskunsten voor voormelde
sporters door middel van het beschikbaar stellen van passende lesmethoden met passende
materialen in een passende omgeving.
3. Het overdragen van de opgedane kennis en ervaring met de hiervoor genoemde
werkzaamheden aan trainers en vrijwilligers van andere budoscholen.
4. Het organiseren van gerelateerde activiteiten, evenementen en toernooien.

Verwerving van inkomsten
De stichting verwerft haar inkomsten door:
- Opbrengsten van door de stichting georganiseerde activiteiten zoals hiervoor onder 3 en 4
genoemd.
- Het verkrijgen van subsidies en sponsoring.
- Het verkrijgen en giften, donaties en erfstellingen.
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Beheer en besteding van inkomsten
De inkomsten van de stichting worden beheerd door de penningmeester. Tevens zijn er twee
(beperkt) gevolmachtigden aangewezen die tot een bedrag van € 5.000,-- handelingsbevoegd zijn.
Alle financiële beslissingen worden door het bestuur genomen.
De in 2019 en 2020 te verwerven inkomsten zullen worden besteed ten behoeve van:
- het volgen van een specifieke I-karate training in België met aanschaf van bijbehorend
materiaal.
- Het opdoen van kennis en ervaring door de trainers bij toernooien in het buitenland
(waar de uitoefening van het budo door voormelde sporters in een significant verder
gevorderd stadium is dan in Nederland).
- De inzet van extra begeleiding binnen de trainingen voor voormelde sporters.
- Promotiedoeleinden teneinde meer bekendheid en meer sporters te bereiken.
- Lidmaatschap van relevante belangenorganisaties, zoals Gehandicaptensport Nederland.
Zie ook bijgaande begroting.

Bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit drie leden, te weten:
1. Wendy Moerman-van Haastrecht, geboren 13 juni 1972, voorzitter;
2. Astrid Catherine Kraaijenbrink-Keijser, geboren 19 mei 1974, secretaris;
3. Ernst-Jan Reedijk, geboren 9 april 1970, penningmeester.
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd, met dien verstande dat steeds twee van de
bestuursleden gezamenlijk dienen te handelen.
Naast het bestuur zijn er twee personen die gevolmachtigd zijn:
1. Madelon Janssen-Staat, geboren 27 mei 1975;
2. Alexander Gerrit Adriaan Janssen, geboren 6 oktober 1970.
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen desgewenst wel
een vergoeding ontvangen voor door hen, in alle redelijkheid, gemaakte kosten voor de uitoefening
van hun functie.
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