
Beleidsplan S,ch,ng Leye Fonds 

Voorwoord  

De S%ch%ng Leye Fonds is opgericht op 5 april 1995 en sinds 2021 geves%gd te ’s-
Hertogenbosch. 
Aanleiding voor het ontstaan en de oprich%ng van de S%ch%ng is dat de heer ir. Karel 
Hubée en mevrouw Boukje Ackerman, oprichters en toenmalige bestuurders van de 
S%ch%ng Leye Fonds, vonden dat kleine doelen en fondsen in Noord-Brabant en vooral in 
eerste instan%e die in de gemeente Helvoirt niet of onvoldoende geholpen werden, daar er 
geen belangstelling was vanuit de grotere landelijke goede-doelen-instan%es. Vandaar dat 
zij hun gelden ter beschikking wilden stellen voor kleinere doelen. In de prak%jk hanteert 
de S%ch%ng de regel, dat bij schenkingstoezeggingen de ontvanger een rela%e moet 
hebben met de regio rond Helvoirt, of, als tweede prioriteit, de Provincie Noord Brabant. 
Pas in derde instan%e zijn toezeggingen mogelijk buiten deze provincie. De oprichters 
besloten de S%ch%ng Leye Fonds op te zeQen met als doel de hiaten die zij ervoeren te 
dichten, zodat kleinere regionale par%jen gemakkelijker de juiste financiële ondersteuning 
konden vinden en beter ondersteund konden worden.  

Een S%ch%ng is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen, waarin de statuten 
van de S%ch%ng worden opgenomen. Na de akte volgt inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel en aanmelding bij de belas%ngdienst. Ten behoeve van het verkrijgen van de 
status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), heeX S%ch%ng Leye Fonds een 
beleidsplan opgesteld.  

Vanaf 2022 zal het beleidsplan elke vier jaar worden aangepast. Dit beleidsplan betreX de 
periode 2022-2025.  



1. Inleiding  

S%ch%ng Leye Fonds is er voor kerkelijke, levensbeschouwelijke, humanitaire, charita%eve, 
culturele, wetenschappelijke instellingen en andere ANBI’s. Uitdaging blijX het zoeken van 
de goede doelen, die onder de doelstelling van de S%ch%ng vallen. Daartoe zijn ac%viteiten 
noodzakelijk, wil de S%ch%ng haar doelstellingen kunnen verwezenlijken. Hiervoor is 
doorzeZngsvermogen, inzet en een duidelijk doel nodig.  

Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke 
maatregelen het wil nemen om S%ch%ng Leye Fonds regionale bekendheid te geven en 
geld te behouden om haar doelstellingen waar te maken.  



2. Visie en missie  

S%ch%ng Leye Fonds vindt dat kleinere en regionale kerkelijke, levensbeschouwelijke, 
humanitaire, charita%eve, culturele, wetenschappelijke instellingen en andere ANBI’s 
gemakkelijker bevordering en ondersteuning verdienen.  

De missie van S%ch%ng Leye Fonds richt zich op voorhand op met name rela%ef kleinere en 
lokale doelen (rondom Helvoirt, in Noord-Brabant of met een link met Noord-Brabant) die 
niet makkelijk terecht kunnen bij de grotere landelijke en of regionale fondsen. Deze wil de 
S%ch%ng, daar waar deze onder de omschreven doelstellingen van de S%ch%ng vallen, 
ondersteunen met gelden uit de S%ch%ng zodat deze hun goede doelen en behoud ervan 
kunnen realiseren.  



3. Werkzaamheden van de S,ch,ng  

 
Het bestuur van S%ch%ng Leye Fonds bepaalt in overleg met elkaar aan welke doelen geld 
wordt geschonken.  

Om haar missie te bereiken, staat S%ch%ng Leye Fonds posi%ef tegenover ini%a%even en 
mensen die dezelfde doelen nastreven. De S%ch%ng vindt het belangrijk dat wij van elkaars 
ini%a%even en informa%e op de hoogte zijn en elkaars ervaringen delen. Dit kan het zoeken 
naar goede doelen door S%ch%ng Leye Fonds ten goede komen.  

Om de con%nuïteit van goede doelen te benadrukken, kan het bestuur bij uitzondering ook 
besluiten om naar aanleiding van een aanvraag meerjarig geld te schenken met in principe 
een maximum van vier achtereenvolgende jaren. Na die vier jaar kan door het goede doel 
opnieuw een aanvraag worden ingediend. Daarbij wordt dan rekening gehouden met het al 
dan niet in het verleden verstrekt zijn van schenkingen aan de aanvragende instelling. 

Voor het in aanmerking komen voor een schenking, moeten de aanvragers een 
onderbouwde aanvraag indienen via de website van de S%ch%ng. De onderbouwing 
bestaat minimaal uit een projectplan, begro%ng (bij voorkeur inclusief vermelding welke 
andere fondsen zijn aangeschreven en welke een schenking hebben gedaan), recente 
balans en winst- en verliesrekening, bij ANBI-status het bewijs daarvan en een uiQreksel 
van de Kamer van Koophandel.  

S%ch%ng Leye Fonds streeX na om vier keer per jaar tot besluitvorming te komen over 
schenkingen aan de aanvragers. Voorafgaand aan de bijeenkomsten, worden de aanvragen 
door enkele bestuursleden schriXelijk beoordeeld. Deze beoordeling wordt voorzien van 
een voorstel tot schenking of afwijzing. Het bestuur bepaalt dan in onderling overleg of een 
schenking wordt toegewezen.  

Alle aanvragers van goedgekeurde schenkingen wordt verzocht een factuur ter hoogte van 
de toezegging aan de penningmeester toe te sturen. Pas dan en niet eerder, zal er binnen 
30 dagen worden overgegaan tot betaling van de schenking. 
Betalingen van € 50.000,00 of meer worden door twee bestuursleden ondertekend, in 
beginsel door voorziQer en penningmeester.  

Na afloop kan aan de instellingen, aan wie is geschonken, worden gevraagd (vrijblijvend) 
om een beknopte beschrijving van het gerealiseerde doel. Deze informa%e kan op de 
website van S%ch%ng Leye Fonds worden geplaatst om te laten zien aan welke goede 
doelen zij heeX geschonken. Hiermee kunnen mogelijk nieuwe goede doelen worden 
geïnspireerd een aanvraag te doen bij de S%ch%ng. 

Om te komen tot voldoende schenkingen, zullen de bestuursleden zelf ac%ef projecten 
zoeken en organisa%es uitnodigen om een aanvraag in te dienen. 



4. Financiën  

4.1 Kosten  

Om de doelen van S%ch%ng Leye Fonds te realiseren is geld nodig.  

Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse kosten, basiskosten, om de s%ch%ng draaiende te 
kunnen houden. Maar wil de s%ch%ng haar doelen op de lange termijn ook kunnen 
con%nueren dan is het noodzakelijk dat het vermogen minimaal in stand blijX.  

De s%ch%ng wordt door de bestuursleden in hun vrije %jd gerund op vrijwillige basis. De 
bestuursleden ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder 
bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de 
s%ch%ng gemaakte kosten. Alle aan de bestuursleden betaalde vergoedingen worden als 
zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. 

De s%ch%ng heeX geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in ar%kel 2.3 van de 
oprich%ngsakte.  

4.2 De manier waarop de s%ch%ng geld werX  

De s%ch%ng genereert op voorhand alleen gelden door middel van het behalen van 
rendement op het aanwezige vermogen. De s%ch%ng kenmerkt zich als een 
vermogensfonds dat het ingebrachte vermogen, gecorrigeerd met infla%ecorrec%e, zoveel 
mogelijk in stand houdt. Enkel en alleen het rendement van de beleggingen, minus een 
correc%e op de infla%e, wordt na aXrek van kosten geschonken. Dit laatste moet over een 
periode van vijf jaar worden bezien. Indien over een periode van vijf jaar rendement over 
is, dan kan dit geschonken worden aan een ANBI. Welke ANBI dit is, zal bepaald worden 
door het huidige bestuur waarbij zij ernaar streeX een ANBI te zoeken die zoveel mogelijk. 
Dezelfde doelen nastreeX als S%ch%ng Leye Fonds. Hiermee wordt voorkomen dat het 
ingebrachte vermogen meer dan gecorrigeerd met infla%ecorrec%e zou s%jgen.   



5. Het beheer en de besteding van het vermogen  

De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de 
doelstelling van de S%ch%ng. Het vermogen wordt redelijk defensief belegd om zo de 
risico’s te beperken en de kans te reduceren om in korte %jd veel geld te verliezen. Er wordt 
een hogere prioriteit gegeven aan het behoud van het vermogen. Het rendement moet 
daarbij op een zo verantwoorde en duurzame wijze worden gegenereerd.  

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 01 januari tot en met 31 december) worden 
de boeken door de penningmeester afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld 
bestaande uit een winst- en verliesrekening, de balans, en een staat van baten en lasten 
over betreffende boekjaar. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de 
stukken goed middels een ondertekening en verleent decharge aan de penningmeester. Na 
goedkeuring wordt een balans, een staat van baten en lasten en de toelich%ng op beide 
gepubliceerd op de website. 


