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DOEL (Vastgelegd in statuten Stichting)

De Stichting heeft de navolgende doelstelling:
1.1.De versterking van natuurwaarden in Nederland
1.2.Het behoud van monumenten in Nederland
1.3.De bevordering en ontwikkeling van de Nederlandse beeldende moderne kunst
1.4.De ondersteuning van beeldende kunstenaars
1.5.De ondersteuning van idee naar realisatie van (technisch) innovatieve concepten
1.6.En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of-daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De Stichting tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van subsidies, bijdragen ineens en
andere financiële tegemoetkomingen.
De Stichting beoogt niet het maken van winst.
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VERMOGEN

Start – 2010: Het vermogen van Stichting Vrederijk is gevormd door de schenking van de familie
Groenink van in totaal € 1.000.000,=, die bij oprichting beschikbaar is gesteld. Er ligt op dit moment
geen opdracht om andere schenkingen te verwerven en dus is het beleidsplan opgesteld op basis van
deze ene schenking.
Alle uitgaven van de Stichting zullen zoveel mogelijk uit de rente van het kapitaal en andere
inkomsten van de Stichting worden besteed. De Stichting zal een vermogen aanhouden dat
redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de doelstellingen.
2010 – 2015: In 2012 is door de familie Groenink een extra schenking toegezegd van € 250.000,=, te
storten in 5 gelijke delen in de jaren 2012 t/m 2016, ten behoeve van een schenking aan het Stedelijk
Museum ter financiering van de herplaatsing van het kunstwerk van D. Serra op het voorplein bij de
heropening van het Stedelijk Museum.
2015 – 2020: Er zijn geen extra schenkingen door de Familie Groenink toegezegd. De Stichting
verwacht ook geen andere schenkingen de komende 5 jaar.
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ORGANISATIE

Start – 2010: De Stichting kent een directie en een Raad van Toezicht. Het bestuur van de Stichting is
opgedragen aan een directie van één of meerdere personen. De Raad van Toezicht stelt het aantal
leden van de directie vast en benoemt, schorst en ontslaat de directie en bepaalt wie voorzitter van
de directie is.
Bij de start is Irene Groenink benoemd tot directeur. Er zijn geen ander directieleden.
De Raad van Toezicht bestaat uit:
•

Voorzitter

De heer Marcel van Oosten

•

Penningmeester

Mevrouw Carina Hamaker

•

Secretaris

Mevrouw Juke van Niekerk

2010 – 2015: De directeur en RvT hebben de afgelopen 5 jaar met plezier hun functie vervuld. Er zijn
geen redenen om wijzigingen door te voeren.

2015 – 2020: Allen hebben aangegeven ook de komende 5 jaar hun functie te willen vervullen.
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ACHTERGROND

Start – 2010: In 2007 is het idee ontstaan om een Stichting op te richten. Bij de verkoop van ABN
AMRO werd een groot bedrag door de familie Groenink geïncasseerd door gedwongen verkoop van
aandelen en uitoefening van opties. Daarom is door de familie besloten om een Stichting op te
richten en een deel van het bedrag op deze manier te alloceren en om niet beschikbaar te stellen
voor initiatieven, idealen en wensen en hulpvragen die bedrijfseconomisch geen basis hebben. Een
Stichting met een brede doelstelling om diverse mensen en organisaties te ondersteunen. Geen
Stichting die actief fondsen zou gaan werven.
Stichting Vrederijk stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland op kleine schaal. Bijzondere
initiatieven, bevlogenheid en talent moedigen wij aan met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen
of tentoonstellingen. Door een inbreng van de familie Groenink van €1.000.000,= kunnen wij jaarlijks
naar schatting ruim € 50.000 besteden door ondersteuning van projecten en personen.
2010 – 2015: Het vermogen van de Stichting is de afgelopen vijf jaar redelijk op niveau gebleven.
Tevens is jaarlijks volgens plan ongeveer € 50.000,= aan donaties uitgegeven. De bureaukosten zijn
verwaarloosbaar.
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2015 – 2020: De komende 5 jaar zal met de huidige lage rente lastig zijn voor de Stichting om het
vermogen op peil te houden en toch circa € 50.000,= per jaar te doneren. Voorstel is indien er goede
voorstellen worden ingediend, wel dit bedrag aan te houden en bij lage rendementen dus iets in te
teren op het totaal vermogen. Zie ook verderop in dit beleidsplan.
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JAARLIJKS BESCHIKBARE GELDEN EN BIJBEHORENDE SELECTIES VAN DOELEN

Start – 2010: Vanaf de start van de Stichting is er mondjesmaat bekendheid gegeven aan het bestaan
van de Stichting en de mogelijkheid om voor bepaalde projecten een donatie aan te vragen. In de
afgelopen 5 jaar is het aantal aanvragen redelijk overzichtelijk en is het werk van de directeur
beperkt. In de loop van elk jaar worden verzoeken via de mail ingediend. Per aanvrager wordt er een
standaard pakket aan informatie opgevraagd, waarbij motivatie, inzet van vrijwilligers en een brede
beschikbaarheid van fondsen helder moet zijn uitgewerkt om een bijdrage te ontvangen voor een
project of activiteit. In ieder geval elk kwartaal worden verzoeken door de directeur geselecteerd en
beoordeeld.
2010 – 2015: Het aantal vragen is wel toegenomen, maar per jaar niet meer dan 20. Daarvan worden
er circa 10 toegewezen.
Er is een grove indeling te maken naar omvang van de gevraagde bedragen:
• De meeste verzoeken blijven beperkt tot € 250 tot € 5.000.
o Het is een klein particulier initiatief
o Men zoekt meerdere kleinere sponsors
• Sommige verzoeken zijn duidelijk groter en liggen tussen € 5.000 en € 50.000
o Het is vaak een initiatief van een Stichting of een (semi)-overheidsinstelling met een
non-profit doelstelling
o Er zijn meestal meerdere fondsen aangeschreven waarbij meerdere fondsen ook
moeten toezeggen om het initiatief mogelijk te maken
• Enkele verzoeken liggen boven ons jaarlijks totale budget en betreffen > € 50.000
o Wij gaan hier verder niet op in.
Uit ervaring blijkt dat wij meerdere instellingen jaarlijks kunnen helpen met een klein bedrag. De
doelen variëren en het resultaat is dankbaar omdat het de initiatiefnemers helpt iets mogelijk te
maken waar ze zelf veel energie (en soms ook geld) in steken en een kleine subsidie veel kan
betekenen.
Incidenteel hebben we heel gericht ook een groter project gesteund met een bedrag > € 25.000,=.
Dit vraagt meer afweging, maar maakt ook een groter verschil. Niet elk jaar is er een project dat zo
goed past, dat zo een subsidie in deze omvang is overwogen, maar als het zich voordoet, is het wel
een manier om als Stichting af en toe echt iets maatschappelijk te kunnen betekenen.
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2015 – 20120: De komende 5 jaar stellen wij voor om jaarlijks te zoeken naar 1 groot project en
enkele kleinere projecten.
• Groot project met een bijdrage van € 25.000 tot € 50.000
• Kleinere projecten met een bijdrage tot € 5.000
Gemiddeld over de jaren een bedrag uit te keren van € 50.000,= per jaar.
De doelen moeten passen binnen de doelstelling van de Stichting. De gestelde doelen staan
beschreven in paragraaf 1.1 t/m 1.5 van dit document. In de praktijk kan hier met paragraaf 1.6 in
gedachten beperkt van worden afgeweken, voor zover wel de intenties van de doelen centraal
blijven staan en de gekozen doelen door de meerderheid van het bestuur worden goedgekeurd.
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AANVRAAG EN SELECTIE

Start – 2010:
• Wie mag er aanvragen
o Stichting, non-profit organisatie, natuurlijke personen
•

Hoe kan men aanvragen
o Via website of persoonlijke benadering

•

Wat kan men aanvragen
o Geldelijke bijdrage van € 1.000,= tot € 50.000,=
o Ondersteuning bij publiciteit, locatie of organisatie voor zover in lijn met
doelstellingen Stichting

•

Hoe wordt geselecteerd
o Toets van aanvrager
o Toets van idee of hulpvraag aan doelstellingen Stichting
o Toets van omvang verzoek en effect bijdrage op bereiken doelstellingen aanvrager

•

Wie selecteert
o De directeur selecteert de aanvragen die in aanmerking willen komen voor een
financiële bijdrage.
o Het bestuur beoordeelt op verzoek het besluit van de directeur voordat de aanvrager
hierover wordt ingelicht
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o Het bestuur toetst jaarlijks de gemaakte keuzes en genomen besluiten.
•

Financiële afwikkeling
o Na goedkeuring van de aanvraag en vaststelling van het te schenken bedrag, zal de
persoon of organisatie een financiële verantwoording moeten voorleggen waarna
betaling zal plaatsvinden, in overleg met aanvrager.

2010 – 2015: De aanpak is niet gewijzigd.

2015 – 2020: Voorstel is de aanpak beperkt te wijzigen.
•

Wie mag er aanvragen (ongewijzigd)
o Stichting, non-profit organisatie, natuurlijke personen

•

Hoe kan men aanvragen (ongewijzigd)
o Via website of persoonlijke benadering

•

Wat kan men aanvragen (gewijzigd)
o Geldelijke bijdrage van € 100,= tot € 50.000,=
▪

Verzoeken voor bijdragen van € 100,= tot € 1.000,= worden alleen in
behandeling genomen op verzoek van de familie Groenink

▪

Het betreft vaak een kleine donatie, die voor meerdere jaren beschikbaar
wordt gesteld aan een groter fonds of Stichting

▪

De doelen passen in de doelen van de Stichting

o Ondersteuning bij publiciteit, locatie of organisatie voor zover in lijn met
doelstellingen Stichting
•

Hoe wordt geselecteerd (ongewijzigd)
o Toets van aanvrager
o Toets van idee of hulpvraag aan doelstellingen Stichting
o Toets van omvang verzoek en effect bijdrage op bereiken doelstellingen aanvrager

•

Wie selecteert (gewijzigd)
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o De directeur selecteert en beoordeelt de aanvragen die in aanmerking willen komen
voor een financiële bijdrage.
o Het bestuur beoordeelt incidenteel op verzoek het besluit van de directeur voordat
de aanvrager hierover wordt ingelicht
o Het bestuur toetst jaarlijks achteraf de gemaakte keuzes en genomen besluiten van
de directeur.
•

Financiële afwikkeling (ongewijzigd)
o Na goedkeuring van de aanvraag en vaststelling van het te schenken bedrag, zal de
persoon of organisatie een financiële verantwoording moeten voorleggen waarna
betaling zal plaatsvinden, in overleg met aanvrager.
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TE ONTWIKKELEN 2015 - 2020

Algemeen
• De website moet verder worden ontwikkeld
• Gekoppeld aan de nieuwe website kunnen on-line de volgende formulieren worden
ontwikkeld:
o Aanvraagformulier
▪ Hoe kan ik een aanvraag indienen?
▪ Wat moet ik allemaal meesturen met mijn verzoek?
o De aanvraag
▪

Kan iedereen een aanvraag indienen?

▪

Hoeveel geld mag ik vragen?

▪

Kan ik het hele jaar door een aanvraag indienen?

▪

Wie beoordelen mijn aanvraag?

o Financiële afwikkeling

8

▪

Wanneer hoor ik of mijn aanvraag wordt gehonoreerd

▪

Hoe vindt de verdere afwikkeling plaats

CONCLUSIE

De Stichting functioneert goed en heeft een helder doel hoe de komende 5 jaar de Stichting opnieuw
een gericht aantal initiatieven kan ondersteunen.
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