Beleidsplan Stichting ter ondersteuning van de vereniging Mordenate College

Introductie
Dit is het beleidsplan van de Stichting ter ondersteuning van de vereniging Mordenate College (hierna:
Stichting). Het beleidsplan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de Stichting,
en geeft inzicht in de werving, beheer en besteding van fondsen. Het beleidsplan is opgesteld in het
kader van de ANBI-regeling en zal worden geactualiseerd indien nodig.
Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van de vereniging Mordenate College. De stichting en
vereniging hebben ten doel het bevorderen van kennis en inzicht van studenten van de juridische
faculteit van de Universiteit Leiden. De Stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer het
bevorderen van de functionele internationale contacten, het verlenen van financiële ondersteuning
aan behoeftige studenten en financiële ondersteuning van de activiteiten van de vereniging.
Activiteiten
De Stichting zet zich steeds in conform de bovenstaande doelstelling. De Stichting heeft daarbij geen
winstoogmerk. De Stichting verleent financiële ondersteuning voor activiteiten van de vereniging, zoals
bijvoorbeeld het organiseren van besloten en open lezingen, zowel door financiële steun als praktische
faciliëring. De Stichting verleent studiefinanciering aan getalenteerde studenten voor het studeren in het
buitenland. Zulke financiële ondersteuning wordt alleen verleend indien andere financiering is uitgeput
en bestaat gewoonlijk uit een combinatie van een gift en een renteloze lening. De Stichting verleent een
financiële garantie voor de jaarlijkse studiereis (waarbij een aantal studenten een korte studiereis maakt
naar een buitenlandse stad waar instellingen, bedrijven en culturele zaken worden bezocht) hetgeen
feitelijk betekent dat jaarlijks een bedrag wordt gesubsidieerd. De vereniging organiseert jaarlijks
vergaderingen en lezingen, waarbij referaten worden gehouden door leden en externe sprekers voor
leden. Regelmatig worden ook zogenoemde ‘open lezingen’ verzorgd. De Stichting maakt dergelijke
activiteiten mogelijk, zowel door financiële steun als praktische faciliëring.
Fondsenwerving
Het tot verwezenlijking van het doel bestemde vermogen wordt gevormd door subsidies, giften en
donaties, door hetgeen gekregen wordt door erfstellingen en legaten, en door hetgeen op andere wijze
verkregen wordt. De Stichting werft feitelijk vooral fondsen van juridische en fiscale dienstverleners en
het bedrijfsleven. Overigens beheert de Stichting een bank-/spaartegoed waarop rente wordt genoten.

Vermogensbeheer
Van de geworven fondsen wordt jaarlijks een groot deel direct besteed ten behoeve van de activiteiten
van de Stichting en de financiële ondersteuning van activiteiten van de vereniging Mordenate College.
Het beschikbare vermogen heeft een bescheiden omvang en wordt aangehouden op een bank- en
spaartegoed, zodat het voor directe besteding beschikbaar blijft en weinig risico loopt. Het gevormde
beschikbare vermogen wordt nodig geacht met het oog op het opvangen van schommelingen in de
financiële behoeften en met het oog op het mogelijk verkrijgen en beheren van een eigen gebouw ten
behoeve van de activiteiten van de Stichting en de vereniging.
Bestedingen
De fondsen van de Stichting staan volledig ten dienste aan de doelstelling van de Stichting. De huidige
bestedingen van de Stichting bestaan onder meer uit studiefinanciering verstrekt aan studenten voor
het studeren in het buitenland. Zulke financiële ondersteuning bestaat gewoonlijk uit een combinatie
van een gift en een renteloze lening. Daarnaast verstrekt de Stichting gelden ten behoeve van de
algemene activiteiten van de vereniging zoals vergaderingen, lezingen en communicatie. Daarnaast
worden uitgaven gedaan voor de instandhouding van de website. Voor de jaarlijkse studiereis wordt
een garantie verstrekt die veelal deels wordt aangewend zodat de stichting effectief een subsidie voor
de studiereis verstrekt. De stichting doet uitgaven voor algemene huishouding (KvK en bankkosten).
De bestuurders van de Stichting zijn onbezoldigd.
Algemene gegevens
De Stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41168037. Het fiscaal nummer van
de Stichting is 0093.32.273. De Stichting heeft een beschikking als algemeen nut beogende instelling.
Het correspondentie-adres van de Stichting is: Celebesstraat 98, 2585 TP Den Haag.
Ten slotte
Dit beleidsplan is voor het laatst geactualiseerd in december 2013.

