
CONCEPT  

 

BELEIDSPLAN VAN ROIJEN REUCHLIN STICHTING 

1.Door de stichting te verrichten werkzaamheden. 

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van goede doelen en al wat hiermee verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. 

2.De wijze van verwerving van de gelden. 

Door de stichting worden niet actief onder een breed publiek gelden verworven. 

3. Het beheer van het vermogen. 

Naar verwachting zal het vermogen niet van een dergelijke omvang zijn dat beheer van het 

vermogen noodzakelijk is. Dit speelt temeer daar het doel van de stichting is zoveel mogelijk goede 

doelen te ondersteunen en geen kapitaal op te bouwen. 

4. De besteding van de gelden. 

Tenminste éénmaal per jaar wordt een bestuursvergadering gehouden waarin de donaties worden 

besproken. Daar niet tevoren met zekerheid is te zeggen over hoeveel vermogen de stichting dan 

telkens beschikt is het, zeker met in acht name van de doelstelling zoveel mogelijk aan goede doelen 

uit te keren, niet mogelijk een begroting hiervoor op te stellen. 

5. Privacy 

Behalve de persoonsgegevens van de bestuursleden worden geen gegevens van personen bewaard. 

De persoonsgegevens van de bestuursleden, die zij zelf ter beschikking hebben gesteld, worden 

slechts gebruikt voor het doel waarvoor zij dienen, namelijk onderling contact tussen de 

bestuursleden. Deze gegevens worden binnen de wettelijke kaders slechts zo lang bewaard als voor 

bovengenoemd doel noodzakelijk is. Inzage van deze gegevens is alleen mogelijk voor de 

bestuursleden. De gegevens worden zowel fysiek als digitaal op veilige wijze bewaard.  

6.Diversen 

De insteller van de stichting kan het vermogen van de stichting niet ten eigen nutte aanwenden. 

Het bestuur is voldoende onafhankelijk van de insteller. 

Aan het bestuur worden geen beloningen toegekend en eventuele onkostenvergoedingen zullen op 

basis van feitelijk gemaakte kosten zijn en daarmee dus niet bovenmatig zijn. 

Het eventuele liquidatiesaldo zal conform de statuten aan algemeen nut beogende instelling met een 

gelijksoortige doelstelling moeten toekomen. 

 

 


