Beleidsplan Es Vedra
INLEIDING
In dit beleidspan – vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 maart 2017 – legt het
bestuur van de Stichting Es Vedra haar beleid voor de jaren 2017 tot en met 2019 vast.
Het beleidsplan zal eind 2019 aangepast worden aan de actualiteit.
STRATEGIE
Doelstelling en afwezigheid winstoogmerk:
1) De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 3 van de statuten en luidt als
volgt:
A). De stichting heeft ten doel het (financieel) ondersteunen van projecten op het gebied
van: - kunst en cultuur
- gezondheidszorg
- welzijn
- onderwijs, wetenschap en onderzoek
- bescherming van natuur, milieu en dieren
alsmede het (financieel) ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen
B). De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- het doen van uitkeringen
- het verstrekken van (project)subsidies en garanties
- het (al dan niet renteloos) uitlenen van gelden
- het verlenen van (gehele of gedeeltelijke) kwijtschelding van leningen
De stichting beperkt zich in haar activiteiten tot datgene dat nodig is voor het bereiken
van de doelstelling zoals in lid 1 gemeld. De stichting zal geen bedrijfsmatige activiteiten
ontplooien.
2) De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting streeft derhalve niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit
dat de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede komen aan de doelstelling en
dus het algemeen nut beogen.
Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 14 lid 3 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo worden
besteed ten behoeve van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met soortgelijke
doelstelling.

ANBI-status
De stichting Es Vedra heeft een ANBI-status (………..) waardoor giften aftrekbaar zijn
voor de inkomstenbelasting (tot 125%) en vennootschapsbelasting (tot 150%).
BELEID
1) De werkzaamheden van de stichting bestaan uit:
-

Vinden van projecten, die vallen binnen de doelstelling van de stichting;
Het begeleiden van die projecten en erop toezien, dat deze projecten binnen de
doelstelling van de stichting blijven vallen.

Zie ook punt 1.A. onder het kopje “strategie”.
2) Werving en beheer van gelden
De stichting Es Vedra werft gelden ten behoeve van de doelstelling door het verkrijgen
van subsidies, legaten, giften, hetgeen door erfstelling verkregen wordt, alsmede andere
baten. Tevens zal aan betrokken partijen het goede doel achter de activiteiten duidelijk
worden uitgelegd, om te proberen met zo weinig mogelijk kosten een zo gunstig mogelijk
financieel resultaat te behalen.
De stichting zal zich in principe beperken tot het beschikbaar stellen van middelen aan
projecten, die vallen binnen haar doelstelling. Indien hiervoor additionele middelen
vereist zijn, kan de stichting een beroep doen op haar oorspronkelijke geldschieters of
andere soortgelijke fondsen proberen te overtuigen samen op te trekken.
Het beheer van de verkregen inkomsten ligt in handen van de penningmeester van het
bestuur. De stichting streeft ernaar de beheerskosten te beperken tot nul.
3) Vermogen
De stichting Es Vedra houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling.
Op grond van de statuten en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele
(rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Dus kan geen
enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het
eigen vermogen.
OVERIGE
1) Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen conform artikel 4.10 van de statuten geen geldelijke
beloning, zij hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte kosten en een niet
bovenmatig vacatiegeld. De stichting heeft geen personeel in dienst.
2) Administratie
De administratie van stichting Es Vedra wordt gevoerd door de penningmeester. Binnen
zes maanden na afloop van het boekjaar, zorgt het bestuur voor een staat van baten en
lasten en een balans over het afgelopen boekjaar.

3) Publicatieplicht
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de volgende website:
www.esvedra.nl

