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Ontstaansgeschiedenis 
 
De stichting vindt zijn bestaansgrond in een initiatief van de Winkeliersvereniging 
Badhoevedorp die, in het kader van haar 25-jarig jubileum, een Stratengolftoernooi in 
augustus 2011 organiseerde ten bate van de Speeltuinvereniging Badhoevedorp. Deze 
speeltuin, die een belangrijke maatschappelijke rol vervult in de Badhoevedorpse 
gemeenschap, was ernstig in verval geraakt omdat er geen middelen waren om de 
restauratie zelf te financieren. 
Dit evenement bracht, door deelnemers en door donaties en sponsoring door de 
ondernemers in en rondom Badhoevedorp, een bedrag op van EUR 7,500 dat door de 
speeltuinvereniging is gebruikt om de speeltuin op te knappen, zodat deze weer veilig was 
voor de kinderen die daar wilden spelen. Dit evenement werd dus een groot succes 
 
De aankondiging van het 2e Stratengolftoernooi leverde zoveel positieve reacties van 
deelnemers en sponsoren op dat het aantal deelnemers aan de wedstrijd kon worden 
verdubbeld. De opbrengst verdubbelde eveneens. Dit nu in samenwerking met de 
plaatselijke Lions Club en de Ondernemerssociëteit Badhoevedorp. 
In de aanloop naar het 2e toernooi was het zeer lastig om één aansprekend goed doel te 
vinden dat als affiche zou kunnen dienen voor het toernooi.  
Als gevolg van de economische crisis bezuinigden vele instanties op maatschappelijke 
organisaties en initiatieven. Daarom werd besloten een Stichting op te richten die de 
inkomsten van dit golftoernooi zou beheren en zou verdelen over de maatschappelijke 
organisaties en initiatieven die zich bij het Stichtingsbestuur zouden melden. 
De oprichting van de Stichting “Van Badhoevedorp voor Badhoevedorp” werd op 27 
september 2012 een feit. 
 
De opbrengst van het 2e Stratengolftoernooi, gespeeld op 30 september 2012, 
voortkomend uit de bijdragen van de deelnemers en de sponsoren, evenals uit de loterij 
en de veiling, groot EUR 15,000 is overgedragen aan de Stichting die het geld beheert en 
daarmee goede c.q. maatschappelijke doelen ondersteunt. 
Besloten werd de opbrengst van het 2e Stratengolftoernooi niet aan één project toe te 
kennen maar aan meerdere. 
 
Eind 2012, begin 2013 zijn de volgende projecten gerealiseerd: 

 14 kinderen uit gezinnen die op de Voedselbank zijn aangewezen zijn door onze 
Stichting voorzien van winterkleding en –schoeisel. 

 De Stichting Vrijwillige Hulpverlening Badhoevedorp, een stichting die met namelijk 
ouderen helpt zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren heeft een bijdrage 
ontvangen. 

 
De opbrengsten van de Straten Golftoernooi evenementen in 2013 t/m 2019 en de 
bestedingen waren als volgt: 
  
 2013 EUR 16,000: donaties aan Stichting Leergeld Badhoevedorp, 
 rolstoeltennistoernooi, dagtrip bewoners zorgcentrum De Schuilhoeve, vrijwilligers 
 Hulpdienstcentrale. 



  
 2014 EUR 15,000: donaties aan biljarttafels Het Rietland, AED apparaat voor 
 speeltuin, boottocht Rode Kruis, nieuw hekwerk Boerderij De Hoeve, jubileumfeest 
 Het Rietland. 
  
 2015 EUR 21,000: donatie overkapping entree kinderboederij. 
  
 2016 EUR 22,000: donatie vrijwilligers en bewoners zorgcentra Schuilhoeve en 
 Meerwende.  
 
 2017 EUR 24,000: donatie aan kleine verenigingen in Badhoevedorp welke 
 herinrichtingskosten moeten maken voor verhuizing als gevolg van de omlegging 
 van de A9. 
 
 2018 EUR 24,500: donatie aktie Rode Kruis “Badhoevedorp AED proof”.  
 
 2019 EUR 24,000: geen hoofddoel; o.m. donatie aan Kinderboerderij Badhoeve. 
 
Het doel van de Stichting Van Badhoevedorp Voor Badhoevedorp 
 
Artikel 2 van de oprichtingsakte van de Stichting luidt als volgt: 
 1. De stichting heeft tot doel: 
 a. het behartigen van belangen en het financieel ondersteunen van goede doelen 
 en goede werken ten behoeve van de burgers van Badhoevedorp en direct 
 omgeving; 
 b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 
 ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. 
 
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren 
 van evenementen, het verwerven van fondsen in de ruimste zin. 
 
Structuur en activiteiten van de Stichting Van Badhoevedorp Voor Badhoevedorp 
 
1 De organisatie 

  Het bestuur van de stichting bestaat thans uit 5 leden: voorzitter, secretaris, 
 penningmeester en twee overige bestuursleden.  

 Het bestuur geeft leiding en coördineert de diverse activiteiten die door en/of 
 namens de stichting worden gedaan. 
 De bestuursleden van de Stichting verrichten hun activiteiten zonder enige 
 vergoeding in welke vorm dan ook. 
 
2 Het organiseren van fondsenwervende activiteiten 

 Deze taak wordt uitgevoerd door alle bestuursleden. Vooralsnog is de enige 
 activiteit de organisatie en het houden van het jaarlijkse Stratengolftoernooi en 
 daarvoor de sponsors en deelnemers aan te trekken. 

 
3 Het ondersteunen van goede doelen en werken 

 Het bestuur inventariseert goede doelen en beoordeelt donatieaanvragen.  
 De uiteindelijke beslissing over toekenning van gelden/steun van het fonds wordt 
 genomen door het bestuur van de stichting. 



 
 

Het beleid is gericht op de statutaire doelstelling: het behartigen van belangen en het 
financieel ondersteunen van goede doelen en goede werken ten behoeve van de burgers 
van Badhoevedorp en direct omgeving. 
 
Voor de jaren 2020 t/m 2022 is het jaarlijkse Stratengolftoernooi de inkomstenbron van de 
Stichting waaruit haar doelstelling kan worden gerealiseerd. 
Zoals eerder aangegeven is besloten de opbrengst van het Straten Golftoernooi aan één 
project toe te kennen en, bij gebrek aan een aansprekend doel, meerdere donaties aan 
goede doelen projecten. 
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