Beleidsplan De Jessy & Betty Blumenthal Stichting
Algemeen
De stichting is een goede doelenstichting, opgericht in 2014 als een particulier initiatief. Bij de
bestuurssamenstelling wordt zorgvuldig rekening gehouden met de geldende wettelijke voorschriften.
De stichting voert geen actief fondsenwervingsbeleid en heeft uit dien hoofde ook geen kosten van
fondswerving. Vanaf de oprichting bestaan de ontvangsten nagenoeg geheel uit een jaarlijks
ontvangen lijfrente.
Doel en werkwijze
De doelstelling zoals opgenomen in artikel 2 van de oprichtingsakte wordt gehanteerd bij het verlenen
van financiële steun aan andere organisaties. Als uitgangspunt bij selectie van projecten die steun
ontvangen zijn aanvullend door het bestuur de volgende richtlijnen geformuleerd:
De gesteunde organisatie dient een ANBI-status te hebben.
Nadruk ligt op organisaties met verhoudingsgewijs lage kosten voor fondsenwerving, beheer
en administratie.
Voorkeur gaat uit naar organisaties die zich richten op:
• kunst;
• de gezondheidszorg;
• de verbetering van vrouwenrechten;
• educatie van kinderen.
Er wordt gestreefd naar het aanhouden van een eigen vermogen dat minimaal 15% van de jaarlijkse
lijfrente bedraagt, om onverwachte hulpvragen te kunnen honoreren en om bij rampen op korte termijn
geld beschikbaar te kunnen stellen.
Jaarlijks kunnen bestuursleden projecten voor steunverlening aandragen. In principe wordt unaniem
besloten bij selectie van sponsordoelen.
Omdat het fonds klein en overzichtelijk is wordt in principe slechts eenmaal per jaar vergaderd. Zo
nodig vindt tussentijds per email afstemming plaats.
Vermogensbeheer
Het vermogen is zo beperkt en dient zo liquide te zijn dat volstaan wordt met het aanhouden van een
bankrekening.
Toezicht en controle
De activiteiten van de stichting zijn zeer beperkt en overzichtelijk. Een toezichthouder is daarom niet
zinvol en voor zicht op de cijfers kan vooralsnog worden volstaan met het door de penningmeester
jaarlijks opgestelde jaarverslag. Het benoemen van een externe accountant geeft een onevenredige
toename van kosten die niet ten behoeve van de doelstelling worden gemaakt. Dit besluit wordt
heroverwogen indien daartoe een wettelijke of praktische reden bestaat.

