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Doel

het verstrekken van uitkeringen aan instellingen, gevestigd in
Nederland of daarbuiten, die een algemeen humanitair en
maatschappelijk belang beogen, ongeacht politieke of religieuze
richting.
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Mw Drs S.E. Bolier - Carp, voorzitter
Mw Ir E.M. Carp, projecten
Mw Mr M.F.H. Loudon, secretaris
Dhr J Gesink, penningmeester

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
De stichting is een vermogensfonds en verwerft geen inkomsten van derden.
1.
2.

3.

4.

Geen bijdragen worden verstrekt aan individuele personen.
Eveneens worden geen bijdragen verstrekt aan restauraties
verbouwingsplannen, inrichtingskosten, filmproducties,
studiereizen, proefschriften en afstudeerprojecten, congressen en
festiviteiten, tenzij deze de doelstellingen van de stichting juist sterk
ondersteunen.
Binnen de statutaire doelstelling wordt geen enkele doelgroep
uitgesloten, maar wel extra aandacht gegeven aan ondersteuning
van kansarmen die in een minder bevoorrechte positie leven en aan
projecten die de kansen voor kinderen vergroten.
Het Bestuur kan het vermogen van de stichting niet ten eigen nutte
aanwenden. Bestuursleden nemen niet deel aan de besluitvorming
over projecten waarbij zij een direct of indirect persoonlijk belang
hebben.
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5.

Bestuursleden ontvangen geen beloning, alleen een
onkostenvergoeding. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

Bestuursverslag 2019
De activiteiten van 2019 bestonden voornamelijk uit de beoordeling en
besluitvorming van binnengekomen aanvragen, met behulp van een in eigen
beheer ontwikkelde database. In 2019 is voor een totaal bedrag van rond de
300.000 euro besteed aan ongeveer 160 projecten die binnen de doelstelling van
de stichting vallen. De prognose voor 2020 is om het uitgave beleid tenminste te
handhaven.
Financiële verantwoording 2019
Baten

inkomsten
gerealiseerde koersresultaten

Lasten

adviseurskosten
kosten bestuur
kosten administratie

350.405
404.559
754.964
47.028
18.500
1.522
67.050

Saldo baten en lasten
giften verstrekt
retour/afboeking giften
Saldo staat baten en lasten

687.914
298.743
-3.500
392.671

Jaarcijfers worden gecontroleerd door een gecertificeerde onafhankelijke
accountant.
Behandeling van aanvragen
1.

2.
3.

Om voor een uitkering in aanmerking te komen dient een concrete,
schriftelijke, projectaanvraag te worden ingediend. Alleen
aanvragen voorzien van een projectplan met een begroting en
tijdsplanning worden in behandeling genomen.
Besluitvorming door het Bestuur ten aanzien van uitkeringen vindt
tweemaal per jaar plaats.
Aanvragen die 1 mei worden ontvangen worden pas in december
door het Bestuur afgehandeld, en die na 1 november binnenkomen
pas in juni van het volgende jaar.
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