
Inleiding 
Hieronder treft u aan het beleidsplan van de Stichting Van der Velden-Vroeg. De stichting is 
statutair opgericht op 6 juli 2016. De komende periode wordt gebruikt om de stichting 
organisatorisch in te richten. In dit beleidsplan treft u daarom alleen nog doelstellingen aan 
want gezien de recente start kunnen we nog niet terugkijken op de afgelopen periode. 
 
Aanleiding tot het oprichten van de stichting is de behoefte van de oprichtster om, binnen 
haar beschikbare middelen, steun te verlenen aan charitatieve en wetenschappelijke 
instellingen, die tot doel hebben zowel mens als dier een beter leven te geven. 
 
Strategie 
Doelstelling en uitgangspunten van de instelling 

• De Stichting Van der Velden-Vroeg heeft ten doel het verlenen van steun aan 
instellingen welke actief zijn op het medisch en sociaal vlak zowel voor mensen als 
voor dieren.  

• De Stichting Van der Velden-Vroeg heeft geen winstoogmerk. 
• Statutair is vastgelegd dat het batig liquidatiesaldo dat resteert na ontbinding van de 

stichting ten goede dient te komen aan een Nederlandse Algemeen Nut Beogende 
Instelling, die een soortgelijke doelstelling heeft als de doelstelling van de ontbonden 
Stichting Van der Velden-Vroeg. 

 
Missie 
De Stichting Van der Velden-Vroeg wil een bijdrage leveren aan het behouden en 
ondersteunen van de volgende, niet limitatief, genoemde instellingen: 
Stop Aids Now, stichting Internationaal Parkinson Fonds, vereniging Proefdiervrij, Stichting 
Alzheimer Nederland, stichting Nationaal Fonds “Het gehandicapte kind”, Nederlandse 
Vereniging tot Bescherming van Dieren, Stichting Vier Voeters, Stichting PETA Nederland en 
Stichting Nederlands Comité Unicef.  
 
De hiervoor genoemde instellingen werken op het snijvalk van medisch en sociaal gebied, 
waarbij allen streven naar een waardig leven voor hetzij mens hetzij dier. De stichting vindt 
het van belang om derden bewust maken van de maatschappelijke waarde hiervan. De 
stichting streeft er naar dat deze instellingen voor toekomstige generaties behouden blijven.  
 
Beleid 
Werkzaamheden van de stichting 
De stichting tracht haar doelstelling te bereiken door enerzijds het ondersteunen van 
projecten van andere Algemeen Nut Beogende Instellingen waarvan de doelstelling 
overeenkomt met die van de stichting en anderzijds met het opzetten van eigen projecten. 
De werkzaamheden van de stichting liggen dus op het zoeken naar en het beoordelen van 
projecten die passen bij de doelstelling. Voor zover het gaat om eigen projecten zal de 
stichting behalve de financiële ondersteuning ook een bijdrage leveren aan het opzetten en 
leiden van de projecten alsmede aan het bewaken van de vorderingen en de resultaten. 
Zoals in de inleiding al gezegd is de stichting recent opgericht. Een belangrijk deel van de 
werkzaamheden in het eerste jaar richt zich dan ook op het zoeken naar geschikte projecten 
en het contact leggen met de verschillende genoemde stichtingen. Daarbij zal de stichting 
gebruik maken van aanwezige databases en zal zij eveneens een eigen netwerk opzetten. 
Voorts zullen ook de administratieve processen aandacht krijgen. De werkzaamheden zullen 
worden verricht door het bestuur en mogelijk door een beperkt aantal vrijwilligers. Het is niet 
de bedoeling dat de stichting werknemers in dienst neemt. Eventueel kan, waar nodig en 
noodzakelijk, een professionele partij worden ingeschakeld. 
 
Financiële middelen 
In beginsel wordt de stichting gefinancierd middels schenkingen door de oprichtster. Hoewel 



schenkingen door derden niet uitgesloten worden zal de stichting geen activiteiten ontplooien 
op het gebied van fundraising. 
 
Vermogen van de instelling 
Het vormen van een vermogen behoort niet tot de doelstelling van de stichting. Wel kunnen 
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. 
 
Beheer 
Kostenstructuur van de instelling 
De bestuurders van de stichting alsmede de vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun 
werkzaamheden. Ze hebben wel recht op 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. 


