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Beleidsplan 
De Stichting is opgericht op initiatief van de familie Ten Cate. Van hen is ook het vermogen van 
de Stichting afkomstig.  
 
Doel van de Stichting is om financiële steun te verlenen aan instellingen en initiatieven op het 
gebied van natuur, cultuur en monumenten. Samen te vatten als het culturele erfgoed, in de 
meest ruime zin.  
 
Aanvankelijk richtten de activiteiten van de Stichting zich vooral op Almelo en omgeving. 
Inmiddels heeft het werkterrein zich verbreed tot heel Nederland, maar de meeste 
ondersteuning richt zich op de regio Twente.   
 
Financiële middelen 
In beginsel wordt de stichting gefinancierd middels schenkingen door de oprichters en hun 
familieleden. Schenkingen door derden zijn mogelijk. Daartoe zal de stichting op termijn 
activiteiten ontplooien op het gebied van fundraising. 
 
Vermogen van de instelling 
Het vormen van een vermogen behoort niet tot de doelstelling van de stichting, behalve voor 
zover activa dienstbaar zijn aan de doelstellingen van de stichting. Door de aard van de 
projecten en schenkingen overschotten ontstaan die tijdelijk belegd kunnen worden. Jaarlijks 
legt de stichting in een jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid en over de 
besteding van de financiële middelen. Dit jaarverslag wordt op de website van de stichting 
gepubliceerd. 
 
Kostenstructuur van de instelling 
De bestuurders van de stichting alsmede de eventuele vrijwilligers ontvangen geen beloning 
voor hun werkzaamheden. Zij kunnen aanspraak maken op een vergoeding van de door hen in 
de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Een eventueel in te schakelen professionele 
partij zal voor zijn/haar werkzaamheden een marktconforme beloning ontvangen. 
 
Beschrijving administratieve organisatie 
De stichting zal een op verzoek toegankelijk archief bijhouden van alle stukken die verband 
houden met de uitoefening van de werkzaamheden van de stichting. Verder zal de stichting een 
financiële administratie bijhouden over de financiële transacties van de stichting. 
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