
Beleidsplan Stichting Van der Velden-Vroeg 
 

Inleiding  

 

De stichting Van der Velden-Vroeg is statutair opgericht op 6 juli 2016. 

Het doel van de stichting, volgens de wens van de oprichtster, is om met de haar beschikbare 

financiële 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 

charitatieve en wetenschappelijke instellingen die 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  

De stichting tracht haar doelstelling te bereiken door het ondersteunen van (meerjarige) projecten van 

andere Algemeen Nut Beogende Instellingen waarvan de doelstelling overeenkomt met die van de 

stichting. De werkzaamheden van de stichting zijn het zoeken naar en het beoordelen van projecten 

die passen bij de doelstelling. Daarbij hanteert de stichting een aantal heldere beoordelingscriteria: 

 

1. Het doel is in de geest van de oprichtster, te weten: de ontwikkeling van iets wat er nog niet was en 

waardoor een substantiële donatie bijdraagt aan een betere toekomst. Dit kan op het gebied van 

medisch onderzoek, hands-on hulp en ondersteuning aan mensen/kinderen en bescherming van 

dieren. 

2. Elke substantiële donatie moet 'een significant verschil' maken, te weten: de financiële injectie 

maakt iets mogelijk wat anders niet zou kunnen. 

3. Donaties zijn uitsluitend bestemd voor gerichte projectkosten, niet voor organisatiekosten. 

4. De ontvangende partij voldoet aan alle toetsbare criteria voor betrouwbaar beheer.  

  



Uitvoering 

De werkzaamheden van de stichting worden met ingang van 2021 uitgevoerd door haar zuster-ANBI: 

de stichting Universitas (Stichting Universitas (anbipublicatie.nl). Deze stichting heeft doelstellingen die 

dicht bij die van de stichting Van der Velden-Vroeg liggen; ze overlappen elkaar deels. 

De werkzaamheden worden verricht door de drie bestuursleden en mogelijk door een beperkt aantal 

vrijwilligers, daarbij gebruik makend van aanwezige databases en het eigen netwerk. Het is niet de 

bedoeling dat de stichting werknemers in dienst neemt. Eventueel wordt, waar nodig en noodzakelijk, 

een professionele partij ingeschakeld.  

 

Financiële middelen  

In beginsel wordt de stichting gefinancierd middels schenkingen door de oprichtster. Hoewel 

schenkingen door derden niet uitgesloten worden, ontplooit de stichting geen activiteiten op het 

gebied van fundraising. 

  

Vermogen  

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 (Stichting 

Van der Velden-Vroeg (anbipublicatie.nl) gepubliceerd.  

 

Beheer  

 

Kostenstructuur  

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 ontvangt voor zijn/haar 

werkzaamheden een marktconforme beloning.  

 

Beschrijving administratieve organisatie 

De stichting beschikt over een op verzoek toegankelijk archief van alle stukken die verband houden 

met de uitoefening van de werkzaamheden van de stichting. Daarnaast houdt de stichting een 

financiële administratie bij over de financiële transacties van de stichting.  

https://www.anbipublicatie.nl/stichting-universitas
https://www.anbipublicatie.nl/stichting-van-der-velden-vroeg
https://www.anbipublicatie.nl/stichting-van-der-velden-vroeg

