1. Inleiding
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de instelling het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de
bestuursvergadering van 11 november 2015. Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig.

2. Kernprincipes van de instelling
Statutaire doelstelling
De doelstelling van de instelling is opgenomen in artikel 2.1. van de statuten en luidt als volgt: “De stichting[…]heeft ten
doel: het bevorderen en nastreven van het algemeen belang, en meer in het bijzonder internationale treinreizen in Europa
voor de reiziger te vergemakkelijken, verbeteren en ontzorgen, om zodoende het aandeel reizigerskilometers per spoor in
Europa te verhogen. Hiermee dragen we bij aan de verduurzaming van mobiliteit; en slechten we grenzen die in Europa nog
steeds bestaan voor het reizen per trein, in de ruimste zin van het woord.“

Afwezigheid van winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.2. van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De
stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten
behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 18.3. van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI
met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen
nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

3. Beleid
Te verrichten werkzaamheden van de stichting
De stichting beoogt in 2016 de volgende werkzaamheden verrichten:
•
•
•
•
•
•
•

Het (mede)organiseren en inhoudelijk bijdragen een de door de Tweede Kamer aangenomen motie voor een
internationale spoortop in juni 2016.
Organiseren van (netwerk)bijeenkomsten over internationale treinreizen bij de vakbeurs Innotrans in september
2016 in Berlijn.
Uitbreiden van het internationale netwerk young professionals, die de doelen van de stichting, zoals gemeld in de
statuten in artikel 2.1. genoemd zijn, bevorderen.
Lobby- en netwerkbijeenkomsten begeleiden en organiseren op nationaal - en Europees politiek niveau.
Voorbereiden en presenteren in Q2 2016 van een marktstudie omtrent het oprichten van een Benelux
spoorruimte.
Werven en selectie van leden van de raad van advies van de stichting. Doel hierbij is volledige bezetting in Q3
2016.
Opstarten van inhoudelijke werkgroepen met de thema’s:
o verkoop capaciteit in de trein door derden,
o open data voor reisinformatie,
o open data voor marktonderzoek,
o opdrachtgeverschap voor internationale verbindingen, en
o capaciteitsverdeling infra volgens principe internationaal eerst.

Doordat de stichting de reiziger centraal stelt, de stichting vanuit de behoeften van reizigers een eigentijds spoorsysteem
voor Europa ontwerpt en doordat de stichting probeert het latent potentieel voor reizen per spoor open te breken,
vergroot de stichting de Europese markt voor reizen per spoor en openbaar vervoer met nieuwe kansen voor de gehele
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sector en aanverwante dienstverleners, en draagt de stichting bij aan de eerder genoemde doelen van de stichting, zoals
vermeld in de statuten in artikel 2.1.

4. Werving en beheer van gelden
De stichting werft gelden om de werkelijk gemaakte kosten van bovengenoemde activiteiten te dekken. In artikel 4.1.
worden de verschillende geworven middelen toegelicht. In artikel 15.2. van de statuten wordt uitgelegd hoe
functionarissen beloond worden en aan welke eisen functionarissen qua beloningsbeleid moeten voldoen.

Vermogen van de instelling
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene
werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

Bestedingsbeleid
De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de werkzaamheden toegelicht onder het stuk
Beleid.

Beschikken over het vermogen van de instelling
Op grond van artikel 9.3. en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap
binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het
eigen vermogen.

5. Overige
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur en de raad van advies ontvangen conform de bepalingen in artikelen 5.4. en 11.4. van de statuten
voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte
onkosten en niet-bovenmatig vacatiegeld.

Beschrijving administratieve organisatie
De administratie alsmede jaarrekeningen van de stichting worden gevoerd resp. opgesteld door De penningmeester.

Publicatie
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website www.train2eu.org.

Bijlagen
1.
2.

Statuten
Uittreksel Kamer van Koophandel
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