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Stichting Charity Fund Rijsholt 
 
 

Beleidsplan 
 
 
Inleiding 
 
 
In dit beleidsplan worden de beleidsvoornemens van Stichting Charity Fund 
Rijsholt  uiteengezet, alsmede de wijze waarop bestuurders invulling aan de 
doelstellingen van de stichting denken te geven.  Stichting Charity Fund Rijsholt 
met vestigingsplaats Dwingeloo is opgericht op 6 juni 2011.   De praktische 
uitvoering van de beleidsplannen is niet onafhankelijk van maatschappelijke, 
fiscale en juridische ontwikkelingen en kan, indien nodig, aangepast worden in 
lijn met dergelijke ontwikkelingen. 
 
 
Statutaire doelstelling 
 
1 de stichting heeft ten doel: 

a. het steunen van projecten op humanistische grondslag zowel in 
Nederland als in de rest van de wereld die één of meer van de hierna te 
melden doelstellingen hebben: 
- kinderen in achterstandssituaties uitzicht geven op een zelfstandig 

bestaan boven de armoedegrens; 
- bevordere van zelfredzaamheid van vrouwen in ontwikkelingslanden; 
waarbij de projecten bij voorkeur gericht dienen te zijn op onderwijs en 
waarbij nimmer onderscheid mag worden gemaakt op basis van ras en/of 
religie en/of geslacht; 

b. alsmede het doen van uitkeringen aan die instellingen met een ANBI-
status; 

c. alsmede het steunen van culturele instelling of organisaties die het 
algemeen nut dienen op humanistische grondslag. 

2 Het beheren van het vermogen van de oprichters teneinde de onder lid 1 
vermelde doelstellingen te kunnen realiseren 

3 De stichting dient het algemeen belang 
4 De stichting heeft geen winstoogmerk 
 
 
Bestuur 
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden die gezamenlijk bevoegd zijn 
met andere bestuurders.  Deze leden zijn: 
 
1 Van der Wijk, Linda – Voorzitter 
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2 Blankhart, Edward – Secretaris 
3 Wijers, Gerbrand - Penningmeester 
 
 
Werkzaamheden 
 
De werkzaamheden van de stichting dienen ten alle tijde gericht te zijn op het 
verwezenlijken van de bovengemoemde doelstellingen 
 
De stichting steunt een aantal projecten/instellingen die in lijn zijn met de 
doelstellingen.   De eerste selectie van projecten en instellingen is gedaan door 
de oprichters in samenspraak met het stichtingsbestuur en heeft 
plaatsgevonden eind 2011.  De financiële steun is ingegaan vanaf januari 2012. 
De hoogte en de duur van de ondersteuning zal per project/instelling 
gedefinieerd worden. 
 
Het bestuur komt ten minste eenmaal per jaar samen in officiële hoedanigheid 
waarbij verslag over de gesteunde projecten/instellingen gedaan zal worden en 
de werkzaamheden geëvalueerd zullen worden.   
 

 
Gelden 
 
Stichting Charity Fund Rijsholt beheert het vermogen dat door de oprichters 
geschonken wordt aan de stichting.   Deze gelden worden per jaar (aan het eind 
van het kalender jaar) ter beschikking gesteld van de stichting.  De stichting dient 
deze tegoeden vervolgens zo snel mogelijk in zijn totaliteit uit te keren aan de 
begunstigde organisaties en/of projecten.   
 
De drie bestuurders zijn slechts in combinatie met beide andere bestuurders 
bevoegd om over de gelden te beschikken ten behoeve van het verwezenijken 
van de doelstellingen van de stichting. 
 
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.  De financiele verantwoording dient 
binnen twee maanden na afsluiting van het boekjaar gereed te zijn. 
 
 
Verslagen 
 
De schriftelijke verslagen over de werkzaamheden en de financiële verslagen 
zullen worden toegezonden aan de bestuurders en aan de oprichters. 


