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Het beleidsplan bevat: 

 

1. Doelstelling 

2. Beleid & activiteit 

3. Doelgroep 

4. Organisatiestructuur 

5. Bestuur 

6. Raad van Toezicht 

7. Bijzonderheden 

8. Financiering & schenkingen 

9. Financiële gegevens   

10. Werving van gelden en financiering van de stichting 

 

 

 

 

1. Doelstelling  

De Stichting is sinds haar oprichting een bijdrage aan de maatschappij te leveren, door middel van 

financieren van projecten. Vóór 2017 lagen die projecten binnen de Katholieke kerk. Nu zijn de 

projecten anders  en zullen buiten de kerk liggen. Onze algemene doelstelling is het versterken van 

maatschappelijke normen en waarden gebaseerd op de christelijke uitgangspunten.  

 

2. Beleid en activiteit.  

In 2018 heeft de stichting haar ombuiging van doelstelling & activiteiten, bestuur en statuten 2017 

voortgezet, deze transitie duurt tot medio 2020. De uit de nieuwe statuten blijkende doelstelling is 

geëffectueerd door onder meer  innovatie op activiteiten. De oude relaties met traditionele 

katholieke kerk worden niet gecontinueerd.   Met behulp van diverse adviseurs zoals theologen is het 

bestuur nieuwe projecten aan het ontwikkelen, die in 2019 en daarna uitgerold gaan worden. Wij 

richten ons op een specifieke doelgroep, namelijk jongeren tussen 15 en 30 jaar.   

 

3. Doelgroep.  

De stichting richt zich nadrukkelijk op jongeren tussen 15 en 30 jaar. Voorlopig  focussen wij ons  in 

deze doelgroep op jongeren uit het voortgezet & hoger onderwijs (VO & HO) . Voor deze doelgroep 

zijn nieuwe projecten in ontwikkeling, voorlopig vooral gericht op aanbieden van aanvullend 

onderwijs e.d. in het  VO & HO.   Daartoe zijn wij onze contacten met instellingen aan het uitbreiden, 

zoals met MBO opleidingen.  

 

 

4. Organisatiestructuur. 

De stichting kent 3 bestuursleden en 3 vaste adviseurs. Daarbuiten bestaat een breed contacten 

netwerk met pastoraal werkers, bisdom en onderwijsinstellingen. De stichting heeft geen personeel. 

Er is een Raad van Toezicht van 3 leden. Het bestuur vergadert en  overlegt  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 een bestuurslid 

(K.B. Tijhuis). De voorzitter vervult tijdelijk de rol van penningmeester. Dit in 2018 nieuwe bestuur is 

gewijzigd qua samenstelling en competentie naar voornamelijk mensen ‘uit het werkveld’ plus een 
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bestuurder. 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 organiseert in de jaren 2018 tot en met 2020 de omschakeling van ‘oud naar nieuw’. Een 

nieuwe strategie is geformuleerd middels ‘ronde tafels’ met onze vaste adviseurs. Hieruit komen, 

voor de komende jaren, in ieder geval projecten gericht op jongeren in het onderwijs. Dat wordt qua 

financieringsomvang onze belangrijkste target. De ronde tafels hebben 3 keer plaatsgevonden en 

zullen jaarlijks  2 keer plaatsvinden. Als aanvulling op deze ronde tafel organiseren we een ‘grote’ 

ronde tafel in de vorm van een middag seminar (IDLS : Inspiratiedag Leonardus Stichting) 

 

De vindbaarheid en identiteit van de stichting speelt ons nadrukkelijk parten. Zo hebben wij moeite 

met het vinden van geschikte bestuursleden vanwege onze historie (conservatief katholiek: 

inmiddels nadrukkelijk verlaten)  en gebrekkige bekendheid. Uit de komende  activiteiten zou de 

bekendheid moeten toenemen maar die bekendheid vraagt om kundige bestuursleden die hiervoor 

capaciteit hebben. Om hieruit te komen besteden we extra energie (en kosten) om de noodzakelijke 

vindbaarheid en identiteit te verbeteren; we gaan alvast in 2019 & 2020 kleinere projecten 

financieren, website opstellen en een grotere ronde tafel bijeenkomst regelen.  

 

De Stichting verschaft volgens haar statuten geen beloning aan haar bestuursleden. Toch betalen we 

een vergoeding voor (in 2018) zowel secretaris als voorzitter en in 2019 betalen we nog een gering 

bedrag aan de voorzitter en wel een vergoeding aan de secretaris. Hierbij gaat het om extra 

werkzaamheden als ‘hand en span’- diensten. De taken die voor deze vergoeding worden verricht 

zijn: 

- Opzetten internet, onderhouden van deze ‘content’, contact met webbureau 

- Opzetten en onderhouden email accounts 

- Organiseren ronde tafels en mini-seminar 

- Het voeren van secretariaat & administratie 

 

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. Bijzonderheden: Vastgoed afgestoten en nieuwe doelen. 

In 2018 is het vastgoed geheel afgestoten en verkocht. Vastgoed & -beheer is geen onderdeel van 

onze huidige strategie. Verder worden de uit het verleden meegenomen schenkingsverplichting 

deels meegenomen. Deze oude verplichtingen passen niet bij onze nieuwe doelen en strategie. In 

2019 zal blijken hoe deze verplichtingen zijn afgewikkeld. Wat betreft de baten en lasten wordt de 

jaarrekening  2018 gedomineerd door vastgoed transacties en bijkomende kosten. Vooral het 

Aamsveenweg300 pand heeft flinke extra kosten opgeleverd maar is nu verkocht. Het onderwerp 

vastgoed &-beheer is hiermee afgesloten.  



 
 

 

 

 

8. Financiering projecten en schenkingen 2019. 

Tot in het recente verleden heeft de stichting slechts schenkingen gedaan en geen eigen activiteiten 

ontwikkeld. Wij verwachten in dit jaar geen substantiële projecten te zullen financieren of 

schenkingen te doen. Zoals eerder aangehaald zullen we wel kleinere projecten (minder dan € 1000) 

sponseren. Derhalve is in 2019 een beperkt bedrag schenkingen en financiering opgenomen, dit zal 

naar verwachting in de jaren 2020 en 2021 vergroten naar € 40.000 .  

 

9. Financiële gegevens 

De Stichting heeft geen noemenswaardige verplichtingen en gelet op haar liquiditeit is de stichting 

financieel gezond.  De liquiditeiten nemen de komende jaren af met ca. €35.000 tot ca. € 55.000 per 

jaar (dit is mede afhankelijk van omvang en aantal van projecten) 

 

    2019 2020 2021 

bestuur   uit in uit in uit in 

bestuurskosten   15.000   10.000   5.000   

adviseurs organisatie   2.500   2.500   2.500   

juridische bijstand    1.500   1.500   1.500   

bestuursonkosten   2.000   2.000   2.000   

Ronde tafels, bijeenkomsten   3.500   3.500   3.500   

    24.500   19.500   14.500   

stichtingskosten               

bankkosten   550   550   550   

kvk, creaim, …   200   200   200   

moment online, anbi   100   100   100   

website, mailhosting   3.500   1.500   1.500   

verzekeringen bestuur   750   750   750   

    5.100   3.100   3.100   

totaal kosten    29.600   22.600   17.600   

                

Projectkosten & Giften   5.000   40.000   40.000   

totaal druk op liquiditeit   34.600   62.600   57.600   

 

 

 

 

10. Werving van gelden & financiering van de stichting 

De Stichting streeft in de komende jaren ernaar om te gaan werken aan haar continuïteit. Anno 2019 

besteden we geen energie aan werving van gelden. Dat gaat gebeuren als wij de identiteit van de 

stichting hebben ‘staan’, als we enkele grotere projecten in het onderwijs hebben ‘gedraaid’ en als 

het bestuur op volle sterkte is. Tot die tijd richten we ons dus niet op fondswerving. Wel zal 

voorzichtig rendement gehaald worden uit de liquiditeiten met fondsen en beleggen.  

 

 

Enschede, april 2019 

 

Lucas Keijzer 

Voorzitter bestuur.  


