
Beleidsplan Stichting JOERI  
 
Inleiding 
De stichting is opgericht op 9 september 2014 onder de naam Stichting JOERI en is gevestigd in 
Amsterdam. De naam is afgeleid van de voornamen Jeroen, Olivier, Emilie, Roemer en Isabelle, de 
vijf gezinsleden van de familie Pit – Van Karnebeek. Vader Jeroen is in februari 2012 op 43-jarige 
leeftijd overleden na een strijd van ruim 5,5 jaar tegen GIST, een vrij onbekende vorm van 
(darm)kanker. Stichting JOERI is opgericht om hem te eren en zijn naam en herinnering– en dat van 
het complete gezin - levend te houden. Het geld dat de stichting jaarlijks schenkt is afkomstig uit de 
nalatenschap van Jeroen, vermogen dat hij zelf heeft verdiend in zijn te korte leven.  
 
Doelstelling 
De doelstelling van Stichting JOERI is om een bijdrage te leveren aan het algemeen nut als 
gedefinieerd in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, waaronder het geven van 
geld en verstrekken van financiële bijdragen aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI) en al 
hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en 
ander in de ruimste zin van het woord.  
In het bijzonder richt Stichting JOERI zich op: 

- kinderen in achterstandsposities of schrijnende situaties 
- kwetsbare of eenzame ouderen  
- de medische sector en oncologie in het bijzonder 
- eventueel een combinatie van het bovenstaande  

Bij voorkeur worden donaties gedaan aan ANBI’s die een aanwijsbaar verschil kunnen maken in het 
leven van de desbetreffende kind(eren), ouderen of zieke mensen. 
Het bestuur bepaalt jaarlijks aan welke doelen wordt geschonken. Bij dit proces worden ook de 
kinderen van Jeroen en Emilie - Isabelle, Olivier en Roemer – betrokken.   

 
Verwerving  
De inkomsten zullen komen uit een of meerdere, bij voorkeur periodieke, schenkingen uit de 
nalatenschap van Jeroen J.H.L. Pit. De stichting heeft geen winststreven. De jaarlijkse dekking van de 
kosten wordt bestreden uit ontvangen schenkingen. Het bestuur van de stichting is onbezoldigd. De 
kosten zullen miniem zijn.  
 
Reservering  
Omdat de stichting geen winststreven kent zal uit de jaarlijkse exploitatie van de stichting niet of 
nauwelijks een overschot resteren.  
 
Verdeling  
Indien vermogensvorming optreedt zal dit uitsluitend ten goede kunnen komen aan de doelstelling 
van de stichting zelf of aan stichtingen met een vergelijkbare doelstelling. Ook een eventueel 
liquidatieoverschot van de stichting zal uitsluitend worden besteed overeenkomstig de 
doelstellingen.  
 
Verantwoording  
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar en loopt daarom van januari tot en met 
december. Jaarlijks wordt een jaarrekening opgemaakt en voorgelegd aan het voltallig bestuur. Het 
bestuur stelt de jaarrekening vast en publiceert de jaarrekening op de website van de stichting. Aldus 
vastgesteld te Amsterdam op  ………………………….  
 
 
………………………………………………….  
E.T. van Karnebeek, voorzitter 


