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Beleidsplan stichting  Caritas Drachten 2018 - 2023 

 

Aanleiding en doelstelling 

De stichting Caritas Drachten  is opgericht in 1965 (verder de stichting). De stichting  heeft (vrij 

vertaald) als doel  directe en indirecte financiële en andere steun te verlenen aan steunbehoevende 

personen en sociaal charitatieve , godsdienstige en maatschappelijke instellingen. 

De ter beschikking staande middelen worden verdeeld over verschillende continenten en diverse 

pci's. (parochiële charitatieve instellingen). 

Bij de verdeling wordt positief gewogen: 

– educatie 

– emancipatie 

– gezondheid 

– economische zelfstandigheid 

– inclusiviteit 

In dit beleidsplan wordt neergelegd welke herkomst de middelen hebben en hoe de verdeling van de 

middelen is. 

Bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal 5 leden. 

De functies voorzitter, penningmeester en secretaris en minimaal twee algemene leden worden 

bemenst. De bestuursleden zijn betrokken bij de de bij doelstelling van de stichting. 

Bij het zoeken van nieuwe bestuursleden wordt rekening gehouden met een betrokkenheid rond de 

katholieke parochies rond de plaats Drachten. 

De laatste statutenwijziging is opgesteld als gevolg van gewijzigde richtlijnen van de belastingdienst 

om anbiproof te blijven. De vaststelling is uiterlijk einde dit jaar. 

Baten 

De stichting is opgericht met een vermogen dat is ontstaan uit de verkoop van gronden van de 

katholieke orde in Fryslân. Deze middelen en het de beheer daarvan staan ten dienste aan de 

doelstelling van de stichting. 

De baten worden beheerd door een bancaire instelling. Eéns in de drie jaar wordt door het bestuur 

beoordeeld of de bancaire instelling voldoet aan de vooraf gestelde rendementseisen. Tevens wordt 

beoordeeld of de duurzaamheidsdoelstelling is gehaald. 

Verdelen van de middelen 

Individuele aanvraag rechtspersonen 
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Elk jaar wordt er voor ongeveer € 50.000,= aan giften verstrekt. De giften kunnen alleen digitaal 

worden aangevraagd via het mailadres stichtingcaritasdrachten@gmail.com. De aanvraag bevat 

gegevens over het gevraagde bedrag, wat er mee wordt gedaan en hoe het bijdraagt aan de 

doelstelling van de stichting. Tevens wordt er bijgevoegd de gegevens van de rechtspersoon en het 

rekeningnummer. 

Privé persoon 

De bijdrage wordt gewoonlijk alleen verstrekt als het een rechtspersoon is. Uitzondering is een 

bijdrage via de  tussenkomst van een pastoor of een bestuurslid van een pci. 

Indien een privépersoon een bijdrage krijgt moet er een apart besluit worden genomen. Hiertoe 

wordt er een mail gezonden naar de bestuursleden en afzonderlijk wordt een advies gegeven over de 

gevraagde bijdrage. 

Maximale bijdrage 3 keer in 10 jaar 

De betreffende organisatie krijgt maximaal 3 keer een bijdrage in de periode van 10 jaren. Hiertoe is 

besloten omdat anders een afhankelijkheid gaat ontstaan. Hierop zijn 3 uitzonderingen (zie verder) 

Hoogte van de bijdrage 

Er is geen maximale bijdrage, maar gewoonlijk wordt een bedrag van € 500, € 1000,= of € 1500,= 

gegeven. 

Frequentie 

Er is twee keer per jaar een vergadering (in februari en oktober) waarin de verzoeken worden 

besproken en vastgesteld. In de notulen wordt de bijdrage vastgelegd door middel van een excelblad. 

Vaste bedragen 

De volgende 3 instellingen hoeven geen verzoek in te dienen en krijgen jaarlijks een bijdrage. 

Solidair Friesland   € 4000 

Voedselbank Smallingerland  € 1750 

Voedselbank Gorredijk e.o. € 1750 

 

Verantwoording 

Na afloop van het boekjaar (30 juni ) wordt er voor 1 oktober een afrekening  door de externe 

accountant opgemaakt. Dit is een financiële verantwoording. 

De jaarrekening wordt door het bestuur vastgesteld in de vergadering van oktober waar de 

penningmeester décharge wordt verleend. 

De jaarrekening wordt gepubliceerd op de website transparante stichtingen. 

 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van oktober 2018. 
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