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Stichting Nelissen-Smit Fonds 
 

Beleidsnotitie 2021-2023 
 

 
 
Algemeen 
De Stichting Nelissen-Smit Fonds is opgericht in 1990 door de heer en mevrouw Loek en Do Nelissen 
te Venray. 
 
In 1990 werd de oprichtingsakte gepasseerd en vond rangschikking door de Inspectie plaats.  
In 1992 werd de ANBI-toekenning verworven.  
In 2007 en 2013 werd deze door de Belastingdienst bevestigd. 
 

In de eerste jaren droegen Loek en Do Nelissen ook het merendeel van het Stichtingsvermogen bij. 

Na hun overlijden hebben het bestuur van de Stichting en de familie Nelissen de Stichting in hun 
geest voortgezet. 

 

Doelstelling 
De doelstelling van de Stichting Nelissen-Smit Fonds (hierna “de stichting”) is opgenomen in de 
statuten en luidt als volgt: 
a)  Het verlenen van materiële en immateriële bijstand en steun aan instellingen met culturele, 

historische, charitatieve of ander algemeen nut beoogde doelstelling. 
b) Het verlenen van materiële en immateriële bijstand en steun aan natuurlijke personen ter  

bestrijding van buitengewone kosten van studie, ziekte of andere oorzaken waardoor  
betreffende personen dan wel zijn gezinsleden behoefte hebben aan een dergelijke  
ondersteuning. 

Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.  
De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 
Het voornemen is om de statuten van de Stichting, waar nodig, aan te passen aan inmiddels 
gewijzigde wet- en regelgeving. 
 
 
Financiën 
In de aanvangsjaren van haar bestaan beschikte de stichting over relatief bescheiden middelen. De 
inkomsten bestonden uit schenkingen van de oprichters en (beperkte) bijdragen van derden. 
Sinds circa 15 jaren worden door familieleden en derden substantiële bedragen geschonken, onder 
meer in de vorm van lijfrenten. 
Dit heeft ertoe geleid dat gedurende enige jaren circa € 80.000,= kon worden uitgekeerd en 
tegelijkertijd enig vermogen kon worden opgebouwd. 
 
In de laatste jaren zijn de ontvangen giften enigszins teruggelopen; desondanks heeft het bestuur 
besloten om het niveau van de schenkingen in die jaren te handhaven. 
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Het beleid van het bestuur is erop gericht om evenwicht in de inkomsten en uitgaven te brengen om 
de vermogensreserve op peil te houden. 
 
De vermogensreserve is erop gericht om ook op termijn in enige mate te kunnen voldoen aan het 
verwachtingspatroon van gesubsidieerden. 
 
Het bestuur streeft ernaar om de vermogensbasis te verbreden, o.m. door meer bekendheid aan het 
Fonds te geven. 
 
Beleggingsbeleid 
Het (beperkte) vermogen van de Stichting wordt defensief belegd. Uitgangspunt hierbij is 
instandhouding.  
In het jaarverslag wordt inzicht in beleggingsresultaat gegeven. 
 
Bestuur 
De huidige bestuurssamenstelling van drie personen wordt ervaren als adequaat. Het is een afspraak 
dat de familie Nelissen (binnen de geldende ANBI voorwaarden) met ten minste een persoon in het 
bestuur is vertegenwoordigd. De huidige manier van werken brengt met zich mee dat kan worden 
volstaan met één vergadering per jaar, waarin de issues van wezenlijk belang aan de orde komen. 
Voor kleine donaties (< €1.000,=) vindt afweging en besluit door de penningmeester/secretaris 
plaats. Voor grotere donaties wordt (meestal telefonisch) overleg gevoerd met de bestuursleden. 
Daarvan worden door de secretaris aantekeningen gemaakt. 
 
Bestuurssamenstelling (per oktober 2020) 
H. Lerou (’s-Hertogenbosch) 
drs. M.W.J. van der Linden (Vught) 
drs. A.L.M. Nelissen ( ’s-Hertogenbosch), secretaris/penningmeester 
 
De bestuursleden genieten geen beloning en/of vergoeding voor hun werkzaamheden voor de 
stichting. 
 
Administratie 
De administratie wordt gevoerd door de penningmeester. Het bestuur voert een zodanige 
administratie dat ten alle tijden de rechten en de verplichtingen van de stichting kunnen worden 
gekend.  
Uit de administratie blijken de aard en omvang van: 
- de inkomsten en het vermogen 
- de kosten van het beheer van de instelling 
- de overige uitgaven van de stichting 
 
De bestuurs- en beheerkosten worden op zeer laag niveau gehouden. 
 
 
Jaarstukken 
Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar wordt een balans en winst- en verliesrekening 
opgemaakt door Accountantskantoor Van Geenen. Door de secretaris wordt binnen vijf maanden na 
afloop van het boekjaar een jaarverslag gemaakt. De jaarstukken worden binnen zeven maanden na 
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afloop van het boekjaar door het bestuur behandeld en vastgesteld. Het bestuur kan besluiten tot 
uitstel. 
 
Bestemmings- en beoordelingsbeleid 
De stichting ondersteunt projecten van derden; zij realiseert zelf geen projecten en neemt ook niet 
totale projectkosten voor haar rekening. 
Het uitgangspunt is om - binnen de doelstelling – projecten van derden mede mogelijk te maken. De 
bijdragen van de stichting zijn over het algemeen van bescheiden omvang (tot € 10.000,=). 
 
Het bestuur streeft bij haar beoordelingen een “redelijke“ verdeling na tussen bijdragen aan 
projecten met een charitatief, een cultureel, een studie karakter dan wel een algemeen nut dienend. 
 
Bij de beoordeling van de aanvragen wordt door het bestuur onder meer meegewogen het belang 
dat de oprichters destijds hechtten aan de mogelijkheid voor iedereen tot actieve participatie en 
ontplooiing in de samenleving. 
 
Bij bijdragen boven € 5.000,= worden ontvangers gevraagd om een verantwoording van het 
projectverloop; bij kleinere bijdragen wordt hier niet specifiek om gevraagd. 
 

 
 
Website 
De stichting beschikt niet over een eigen website. 
Informatie omtrent de Stichting, waaronder het jaarverslag wordt geplaatst op de site  
https://stichting.moment.online/stichting-nelissen-smit-fonds 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venray/’s-Hertogenbosch 
28 oktober 2020 

Stichting Nelissen-Smit Fonds
Jaaroverzicht 2014 - 2019 en prognose 2020-2021

2021 P 2020 P 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Ontvangen giften 65.000 57.500 62.500 52.500 72.042 80.000 92.000 90.000
Verstrekte giften 70.000 67.000 86.377 68.563 89.815 92.708 99.915 143.000
Aantal ontvangers 45 45 59 41 52 41 36 27
Resultaat Boekjaar (5.000) (9.500) (24.964) (17.533) (20.300) (13.098) (7.750) (52.927)
Vermogen ultimo jaar 123.000 128.000 138.910 163.874 181.407 201.707 214.805 222.555


