Wijkse Stichting tot het Doen van Uitkeringen aan Liefdadige- en
Nuttige Instellingen (De Wijkse Stichting)
De Stichting is opgericht op 27 maart 1980 en komt voort uit de op die datum geliquideerde
Vereniging tot beheer der Spaarbank te Wijk bij Duurstede. Ingevolge de statuten van de genoemde
Vereniging diende een eventueel liquidatiesaldo te worden uitgekeerd aan één of meerdere
liefdadige instellingen, bij voorkeur in de gemeente Wijk bij Duurstede. In verband met het realiseren
van voormelde uitkeringen is de De Wijkse Stichting opgericht. Het gehele liquidatiesaldo is op 27
maart 1980 door de Vereniging in liquidatie overgedragen aan De Wijkse Stichting.
De statutaire doelstelling van de Stichting luidt: “het doen van uitkeringen aan nuttige en liefdadige
instellingen, zo mogelijk werkzaam zijnde binnen de gemeente Wijk bij Duurstede”.
Beschikbare middelen
De beschikbare middelen van de Stichting bestaan nagenoeg geheel uit het op 27 maart 1980
beschikbaar gestelde vermogen. De Stichting streeft ernaar om het jaarlijks rendement op het
vermogen uit te keren aan liefdadige en nuttige instellingen. Per jaar kunnen door wisselende
beleggingsopbrengsten en aanvragen voor uitkeringen positieve of negatieve exploitatieresultaten
ontstaan. De Stichting streeft ernaar het vermogen op lange termijn in stand te houden.
Het beheer van het vermogen is uit handen gegeven aan externe beleggingsadviseurs waarbij een
defensief of matig offensief beleggingsmandaat is afgegeven. Minimaal één keer per jaar vindt
overleg plaats tussen het bestuur van de Stichting en de beleggingsadviseur.
De Stichting doet zelf niet aan actieve fondswerving, maar accepteert wel erfstellingen, legaten of
schenkingen.
Uitkeringen
Uitkeringen worden gedaan na ontvangst van een aanvraag door een instelling. Aanvragen van
individuen worden niet in behandeling genomen. Aanvragen dienen vergezeld te gaan van een
deugdelijke omschrijving en motivering van de instellingen of project alsmede een duidelijke
begroting. Voordat tot uitkering wordt overgegaan dient het voltallige bestuur een oordeel over het
project te hebben uitgesproken. Bij een meerderheid van stemmen in het bestuur worden aanvragen
gehonoreerd.
De Stichting richt zich met name op projecten in de volgende sectoren: maatschappelijk en sociaal
welzijn, onderwijs en cultuur
De stichting werft zelf niet actief projecten.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen en vult zichzelf aan. Het bestuur ontvangt geen
beloning. Een van de bestuursleden fungeert als secretaris/penningmeester, deze functionaris
ontvangt een beperkte vrijwilligersvergoeding mede ter dekking van gemaakte onkosten.

