BELEIDSPLAN STICHTING LEYE FONDS
VOORWOORD
De Stichting Leye Fonds is opgericht op 5 april 1995 en gevestigd te Helvoirt.
Aanleiding voor het ontstaan en de oprichting van de Stichting is dat de heer ir. Karel Hubée
en mevrouw Boukje Ackerman, oprichters en bestuurders van de Stichting Leye Fonds,
vonden dat kleine doelen en fondsen in Brabant en vooral in eerste instantie die in de
gemeente Helvoirt niet of onvoldoende geholpen werden , daar er geen belangstelling was
vanuit de grotere landelijke goede doelen instanties. Vandaar dat zij hun gelden ter
beschikking wilden stellen voor kleine doeleinden. In de praktijk hanteert de Stichting de
regel, dat bij schenkingstoezeggingen de ontvanger een relatie moet hebben met de regio
rond Helvoirt, of, als tweede prioriteit, de Provincie Noord Brabant. Pas in derde instantie zijn
toezeggingen mogelijk buiten deze provincie. De oprichters besloten de Stichting Leye
Fonds op te zetten met als doel de hiaten die zij ervoeren te dichten, zodat kleinere regional
partijen gemakkelijker de juiste financiële ondersteuning konden vinden en beter
ondersteund konden worden.
Een Stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen, waarin de statuten van
de Stichting worden opgenomen. Na de akte volgt inschrijving bij de Kamer van Koophandel
en aanmelding bij de belastingdienst. Het schrijven en steeds actualiseren van een
beleidsplan wordt sterk geadviseerd.
Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen en behouden van de status van een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
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1. Inleiding
Stichting Leye Fonds is er voor Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve,
culturele en wetenschappelijke instellingen en andere ANBI’s.
Stichting Leye Fonds staat voor grote uitdagingen in de aankomende periode. Uitdaging blijft
het zoeken van de goede doelen, die onder de doelstelling van de Stichting vallen. Daartoe
zijn activiteiten noodzakelijk , wil de stichting haar doelstellingen kunnen verwezenlijken.
Hiervoor is doorzettingsvermogen, inzet en een duidelijke helder doel nodig.
Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke
maatregelen het wil nemen om Stichting Leye Fonds regionale bekendheid te geven en geld
te behouden om haar doelstellingen waar te maken.
Doel is dat de Stichting, eventueel in samenwerking met derden, een regionaal
aanspreekpunt en coördinatiepunt wordt voor alles wat deze doelgroep inhoudt.
Het bestuur van Stichting Leye Fonds staat positief tegenover initiatieven en mensen die
dezelfde doelen nastreven. De stichting vindt het belangrijk dat wij van elkaars initiatieven
en informatie op de hoogte zijn, om elkaars ervaringen te delen. Dit om te voorkomen dat
informatie onoverzichtelijk wordt, en organisaties en instanties door diverse mensen
benaderd worden, wat mogelijk weerstand met zich mee kan brengen. Het is van belang, dat
mensen op dezelfde manier geïnformeerd worden , dus dat er één aanspreekpunt is.
Tenslotte dient dit ter voorkoming , dat men steeds opnieuw het wiel uitvindt.

2. Missie
De Missie is op voorhand om relatief kleinere en lokale doelen die niet makkelijk terecht
kunnen bij de grotere landelijke en of regionale fondsen daar waar deze onder de
omschreven doelstellingen vallen te ondersteunen met gelden uit de stichting zodat deze
hun goede doelen en behoud ervan kunnen realiseren

3. Werkzaamheden van de Stichting
Hoe wil de stichting haar doelen bereiken?
Het bestuur van Stichting Leye Fonds bepaalt in overleg met elkaar aan welke doelen geld
wordt geschonken. Hiervoor dienen de aanvragers een degelijk onderbouwde aanvraag in te
dienen op het postadres van de Stichting.
Alle goedgekeurde schenkingen worden door de voorzitter aan de penningmeester
doorgegeven die daarna voor betaling zorg draagt.
Betalingen van € 50.000,00 of meer worden door 2 bestuursleden ondertekend, in beginsel
door voorzitter en penningmeester.
Stichting Leye Fonds wil doorgaan zoals zij nu bezig is. Dit houdt ook in het onder de
aandacht blijven brengen van de belangen voor de doelgroep bij de diverse instanties en
derden.
Stichting Leye Fonds streeft naar het opbouwen van (samenwerking) relaties tussen de
diverse instanties en naar continuïteit.
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Door ervaring wijs geworden, worden geen lijsten met concrete doelen voor komende jaren
opgesteld. Zelden of nooit is de horizon van een potentiële aanvrager over méér dan één
jaar uitgestrekt. Toekenning van gelden geschiedt van jaar tot jaar, soms met een
toezegging, die op meerdere toekomende jaren betrekking heeft. Steeds wordt rekening
gehouden met het al dan niet in het verleden verstrekt zijn van uitkeringen aan de
aanvragende instelling.

4. Financiën
4.1 Kosten
Om de doelen van Stichting Leye Fonds te realiseren is geld nodig.
Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse kosten, basis- kosten, om de stichting draaiende te
kunnen houden. Maar wil de Stichting kunnen groeien tot een regionaal aanspreekpunt dan
is het noodzakelijk dat het vermogen minimaal in stand blijft.

Onderstaand een globaal overzicht van de jaarlijkse (basis) kosten van de Stichting: Globale indicatie
jaarlijkse kosten op jaarbasis
-

Contributies
Bestuurskosten
Administratie
Afschrijving computers
Kantoorkosten

€. 200
€. 900
€.2000
€. 500
€. 25

Als de stichting meerdere instanties wil bereiken, voorlichting wil geven, samenwerking
aangaan met instanties e.d. zal dit kosten met zich brengen. Op dit moment is het nog lastig
in te schatten om hoeveel kosten dit dan gaat. De stichting wordt door de bestuursleden in
hun vrije tijd gerund op vrijwillige basis. Dit houdt in dat het lastig is in te schatten wanneer
zaken gerealiseerd kunnen worden.
De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten, artikel 2.3.

4.2 De manier waarop de stichting geld werft
De stichting genereert op voorhand alleen gelden door middel van het behalen van
rendement op het aanwezigen vermogen.
Momenteel worden er geen activiteiten ontplooid om donateurs, subsidies en andere
bijdragen binnen te krijgen
De Stichting staat echter niet afwijzend tegenover donaties die zich in de toekomst
aandienen.
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5. Het beheer en de besteding van het vermogen
De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de
doelstelling van de Stichting.
Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 01 januari tot en met 31 december) worden
door de penningmeester de boeken 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 dechargeert de penningmeester. Na
goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.
Als blijkt dat Stichting Leye Fonds haar doelen heeft bereikt dan kan de Stichting worden
opgeheven. Zij is dan verplicht om uit de statuten en vanuit regelgeving aan te geven aan
welk doel, dat een algemeen belang dient, het batig saldo wordt besteed. Het doel zal in
overleg met het bestuur worden bepaald.
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