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Het beleidsplan bevat: 

 
1. Doelstelling 
2. Beleid & activiteit 
3. Doelgroep 
4. Organisatiestructuur 
5. Bestuur 
6. Raad van Toezicht 
7. Financiering & schenkingen 
8. Financiële gegevens   
9. Werving van gelden en financiering van de stichting 

 
 
 
 

1. Doelstelling  
Onze algemene doelstelling is het versterken van maatschappelijke normen en waarden bij jongeren 
(10 – 20 y) .   
 

2. Beleid en activiteit.  
In 2021 heeft de stichting gekozen voor 3 focusgebieden, waarbinnen ze haar activiteiten ontplooid. 
Per gebied willen we ons specialiseren in effectieve projecten waarvoor een toetsingskader is 
opgesteld om tamelijk objectief interessante projecten te kunnen selecteren. Uiteindelijk wil de 
stichting dat projecten een meetbaar effect moeten hebben, een potentiële ‘olievlekwerking’ en 
uitgevoerd door onderwijsinstellingen en/of professionals. Deze focusgebieden inhoud geven met 
projecten is onze voornaamste activiteit de komende 3 jaar en verder. De Leonardus Stichting is geen 
groot fonds, wij hebben ervoor gekozen om ons te specialiseren. Dat vraagt wel een pro-actieve 
houding van bestuursleden, want de betere projecten waaien niet zomaar onze kant op: in veel 
gevallen moeten we ‘de boer’ op en middels diverse gesprekken en experimenten stap-voor-stap de 
voor de stichting interessante projecten en partners opbouwen. 
 
De 3 focusgebieden zijn: 

1. Levensbeschouwing in Onderwijs.  
Onderwijsinstellingen zijn druk met overleven en hebben mede daardoor volle agenda’s. Er 
zijn flinke financiële mogelijkheden geboden door de Rijksoverheid, dus men zit meer op 
invulling van plannen verlegen dan het maken daarvan. Toch worstelen BO en VO met 
identiteit en levensbeschouwing. We hebben daarvoor een startnotitie geschreven en … 
 

2. TIE Theater in Educatie.  
Daarvoor is sinds ruim 2 jaar goede samenwerking met docenten en professionals van ROC 
van Twente/Podiumacademie. Inmiddels hebben zij een tweede project gelanceerd die LS 
mede financiert. Teven starten we in nov ’21 een onderzoek naar de effecten van dit 
onderwijsinstrument. De eerste resultaten worden in het voorjaar 2022 verwacht. 
 

3. Activiteiten vanuit Kloosters.  
De komende jaren gaan we op basis van een startnotie hierin kloosterorganisaties 
ondersteunen in hun maatschappelijke (niet religieuze) activiteiten. Veelal betreft dit korte of 
langere projecten voor jongeren die intern worden getraind en begeleid. In 2022 zullen we 
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zogenaamde ronde tafels daarvoor organiseren met diverse klooster organisaties, om 
daarmee uit de vele activiteiten een keuze te kunnen maken. We zijn terughoudend in het 
werven van deelnemers voor de kloosters.  

 
3. Doelgroep.  

De stichting richt zich op jongeren tussen 10 en 20 jaar. Behalve het MBO, VO zijn ook de hogere 
klassen van het basisonderwijs in beeld. Voor deze doelgroep blijven we projecten organiseren en 
financieren, onderzoek doen en tevens nieuwe projecten selecteren.  
 
 

4. Organisatiestructuur. 
De stichting kent 6 bestuursleden en 3 vaste adviseurs. Een 4-tal bestuursleden vertegenwoordigd 
het onderwijs (Docenten, inspecteur, externe professionals). Daarbuiten bestaat een breed 
contacten netwerk met onderwijsinstellingen, maatschappelijk werkers, gespecialiseerde bureaus 
(werkend voor onderwijsinstellingen) etc. De stichting heeft geen personeel. Er is een Raad van 
Toezicht van 3 leden. Het bestuur vergadert en overlegt 2-maandelijks, daarnaast mailt en belt men 
elkaar vrijwel wekelijks.  
 
 

5. Bestuur. 
Het bestuur kent een voorzitter (L.A. Keijzer), een secretaris (mw. J.C.M. Sluiter) en de 
bestuursleden(K.B. Tijhuis, J. Adolfsen, I. Bonke en M. Litjes). De voorzitter vervult tijdelijk de rol van 
penningmeester. Ook is er een Raad van Toezicht in 2018 samengesteld en geïnstalleerd. Het bestuur 
vergadert meermalen per jaar, van minstens 2 vergaderingen wordt verslag gemaakt. Eénmaal per 
jaar is er overleg met de RvT. 
 
Het bestuur is dus bezig het beleid te operationaliseren. De 3 focusgebieden zijn leidend en elk 
gebied kent 2 bestuursleden. Om tot geschikte projecten te komen organiseert elk focusgebied de 
komende jaren ronde tafels om ons beleid middels toetsing aan de professionals en instellingen aan 
te scherpen.  De ronde tafels beperken we tot wellicht jaarlijks een keer, waarbij we onder meer de 
resultaten van de projecten bespreken. Als aanvulling organiseren we bijeenkomsten met een 
specifiek thema, gerelateerd aan onze projecten.  
 
De vindbaarheid en identiteit van de stichting speelt ons nog steeds parten. We blijven moeite 
hebben met het vinden van geschikte bestuursleden. We verwachten door deze focusgebieden in de 
jaren 2022 en 2023 meer bestuursleden te kunnen aantrekken. De corona maatregelen en 
aanscherpende eisen uit de overheid (zoals de WBTR) maakt het er niet makkelijker op. 
 
De Stichting verschaft volgens haar statuten geen beloning aan haar bestuursleden. Toch betalen we 
een vergoeding voor onze secretaris conform de richtlijnen van onze ANBI status. Dat betekent 
vergoeding van extra werkzaamheden als ‘hand en span’- diensten. De taken die voor deze 
vergoeding worden verricht zijn: 

- Onderhouden van de ‘content’ op de website, contact met externe bureau.  
- Opzetten en onderhouden email accounts 
- Organiseren ronde tafels en mini-seminar 
- Het voeren van secretariaat & administratie 

 
We betalen een beperkte onkostenvergoeding voor gebruik privé auto (€ 0,19 ct / km). De 
handelingsbevoegdheid is voor de bank geregeld. Zo kan de tijdelijke penningmeester tot € 10.000 
overboeken, daarboven is er gezamenlijke bevoegdheid. In het algemeen zijn bestuursleden slechts 
gezamenlijk bevoegd. 



 
 

 

 

 
6. De raad van toezicht. 

Bestaat uit de leden: 
Dhr. Th. J Keijzer (voorzitter) 
Dhr. L.J. Keijzer (lid) 
Mw. R.J. van Kempen – Keijzer (lid) 
De rol van de raad van toezicht is het toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene 
zaken in de stichting, waaronder het controleren van de jaarrekening. Daartoe vergadert de RvT met 
enige regelmaat en tezamen met het bestuur tweemaal per jaar.  
 
 

7. Financiering projecten en schenkingen 2021 en verder 
Wij verwachten in de komende jaren projecten te zullen financieren van ongeveer €15.000 per 
focusgebied. Zie daarvoor 8. We zullen donaties doen aan kleinere projecten die in onze doelstelling 
liggen (Jongeren).  De stichtingskosten trachten we jaarlijks te beperken tot ca. € 25.000; Dat is in de 
aanloop naar interessante projecten lastig, maar we werken aan het verminderen van onze 
operationele kosten.  
 
Tot slot is genoemd het fondswerving, daarover is nog geen besluit gevallen, zie punt 9 dat daarop 
een voorschot neemt. 
  



 
 

 

 

 
 

8. Financiële gegevens 
Onderstaand een gemiddeld uitgaven en inkomstenoverzicht van een jaar. De liquiditeit neemt 
jaarlijks af met bedragen van ca. € 55.000 (dit is mede afhankelijk van omvang en aantal van 
projecten), anderzijds leveren beleggingen jaarlijks ca. 4% rendement. In 2021 lijkt dat ruim 14% te 
gaan bedragen . De stichting heeft geen noemenswaardige verplichtingen en gelet op haar liquiditeit 
is de stichting financieel gezond. 
 

    
Jaarlijkse 
uitgaven 

Jaarlijks 
inkomsten 

Liquiditeit 
druk 

bestuur      

bestuurskosten   15.000   

adviseurs organisatie   2.500   

juridische bijstand    1.500   

bestuursonkosten   2.000   

Ronde tafels, bijeenkomsten   3.500   

    24.500   

stichtingskosten       

bankkosten   550   

kvk, creaim, …   200   

moment online, anbi   100   

website, mailhosting   1.500   

verzekeringen bestuur   750   

subtotaal   3.100   

totaal operationele kosten    27.600   

        

Projectkosten & Giften   50.000   
F1. Levensbeschouwing in 
onderwijs    15.000  

 

F2. TIE theater in Educatie    20.000   
F3. Activiteiten vanuit 
kloosters.    10.000  

 

Overige donaties    5.000   

       

totaal projecten en giften   77.600    

Inkomsten op beleggingen      20.000  

totaal druk op liquiditeit     57.600 
 
 

9. Werving van gelden & financiering van de stichting 
De Stichting streeft in de komende jaren ernaar om te gaan werken aan haar continuïteit door het 
genereren van inkomsten.  Daarvoor zijn we door Corona en neveneffecten flink achterop gekomen 
in onze ontwikkeling. In 2022 en verder gaan we beginnen met het steken van energie in werving van 
gelden, daarvoor staat op de website al een mogelijkheid om te gaan doneren. Er is een 
beleggingsmandaat aan de ABNAMRO gegeven over ca. 40% van het vermogen, inmiddels (nov21) 
boeken we inkomsten ver boven verwachting en lijkt de meerjaren-doelstelling van 4% op belegd 
vermogen ruimschoots gehaald te gaan worden.  



 
 

 

 

 
Overigens zijn de inspanningen om donaties te gaan genereren nog geen gelopen race. In de 
samenleving is het moeilijk competente bestuurders te werven, zeker voor wat betreft de jongere 
(zeg rond 40 jaar). Het kan betekenen dat de voor werving van donaties benodigde inspanning niet in 
voldoende mate geleverd kan worden. In dat scenario loopt het vermogen van de stichting langzaam 
achteruit maar kunnen we de komende 15 jaren nog ons beleid uitvoeren.  
 
Dit plan is besproken en bekrachtigd in de bestuursvergaderingen, met name op 17 september  2021.  
 
 
Enschede,  november 2021  
 
Lucas Keijzer 
Voorzitter bestuur.  


