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Ontstaan van de stichting
Op 20 juni 1997 overleed op 50-jarige leeftijd Jan Termeer. Jan was schoenwinkelier en een van zijn
hobby’s was beleggen. Zijn wens was dat na zijn overlijden er een stichting in het leven geroepen zou
worden die een deel van zijn beleggingsvermogen als legaat zou ontvangen, dit zou beheren en
beleggen, en de opbrengsten ervan ten goede zou laten komen aan hieronder genoemde goededoelen-categorieën. Om aan deze wens uitvoering te geven is op 10 september 1998, bij akte
verleden voor notaris Mr. R.H.J.F.M. Duijkers te Sint-Oedenrode, de Jan Termeer Stichting (verder
genoemd: de stichting) opgericht, voor onbepaalde tijd. De stichting is statutair gevestigd te SintOedenrode.
Visie van de stichting
Het bestuur van de stichting vindt dat de laatste wens van Jan Termeer, een door hem nagelaten
vermogen ten goede te laten komen aan goede doelen, uitgevoerd moet worden op de manier zoals
hij dat voor ogen had, en zolang dat redelijkerwijs mogelijk is.

Missie van de stichting
Onze missie is het beheren en beleggen van het stamvermogen en het verdelen van de opbrengst
hiervan elk jaar over de 4 door Jan Termeer aangewezen goede-doelen-categorieën:
-

onderzoek van kanker
onderzoek van hart- en vaatziekten
mensenrechtenorganisaties
hulp aan kinderen in ontwikkelingslanden

Ambitie van de stichting
In de looptijd van dit beleidsplan wil de stichting bereiken:
-

dat de stichting een ANBI-status krijgt;
dat de risico’s van bankenfaillissement voor de stichting worden verminderd;
dat er een evaluatie per goed doel in een document wordt vastgelegd;

-

dat er een nieuwsbrief wordt gemaakt via welke potentiële toekomstige bestuursleden uit de
generatie na die van de huidige bestuursleden (m.n. de nakomelingen van de broers of zus van
Jan Termeer) op de hoogte blijven van het werken in de stichting.

Werkwijze van de stichting
Beheer stamvermogen
De stichting streeft ernaar het stamvermogen ongewijzigd te laten en niet aan te passen om inflatie
of deflatie te compenseren. De stichting belegt het stamvermogen gespreid in liquiditeiten,
vastgoedfondsen, obligaties en aandelen, met risicoprofielen van defensief tot matig offensief. Elk
jaar wordt uit het vermogen een deel uitgekeerd aan goede doelen uit de hiervoor genoemde 4
categorieën. Per jaar wordt bepaald hoe groot het totale bedrag van uitkering zal zijn, afhankelijk van
het vermogen en de opbrengst ervan in het voorafgaande jaar, met een minimum van 0,5 % van het
vermogen.
Verdeling totale uitkeringsbedrag
In de keuze van de goede doelen liggen de zwaarste accenten op de laatste van de 4 categorieën:
hulp aan kinderen in ontwikkelingslanden. Het bestuur van de stichting hanteert hierbij als
uitgangspunt dat onderwijs de basis is voor verbetering van de levensomstandigheden van deze
kinderen en hun omgeving. Dit komt uiteindelijk ten goede aan een betere wereld. De schenkingen
ten behoeve van hulp aan kinderen worden gedaan aan goede-doelen-organisaties die lokaal de
feitelijke ondersteuning kunnen geven. Een opmerkelijk voorbeeld hiervan is de Stichting Mutoto die
in Afrika jongeren het vak van schoenmaker bijbrengt en daartoe materiaal, gereedschap en
begeleiding ter beschikking stelt. Verder gaan schenkingen naar algemeen gangbare organisaties
zoals Cordaid Kinderstem.
Voor wat betreft onderzoek naar kanker en hart- en vaatziekten worden de schenkingen gedaan aan
goede-doelen-organistaties die inhoudelijk met onderzoekers kunnen overleggen en afspraken
maken. Zulke organisaties zijn bijvoorbeeld KWF Kankerbestrijding en de Nederlandse Hartstichting.
Sterkten en zwakten
Sterke punten van de stichting:
-

Alle huidige bestuursleden hebben Jan Termeer van dichtbij gekend en zijn daardoor extra
betrokken.
Binnen het bestuur is er ruime financiële kennis aanwezig.
De stichting voldoet aan alle juridische en fiscale eisen t.a.v. een goede doelen instelling

Zwakke punten van de stichting:
-

Continuïteit op de lange termijn is (nog) niet geborgd
De betrokkenheid van de huidige bestuursleden wijzigt zich op termijn waardoor er bestuurders
met mogelijk minder affiniteit met de stichting aan de slag gaan.

Organisatie en Bestuur van de stichting
Het bestuur bestaat uit 3 leden:

Voorzitter en Penningmeester: Richard Schoones,
Secretaris: Marianne Maes,
Algemeen bestuurslid: Peter Termeer.
Peter Termeer, bestuurslid, neemt in praktijk de taken van de secretaris grotendeels over.
Er is geen persoon in dienst van de stichting en er is geen Raad van Toezicht.

Handelingsbevoegdheden van bestuurders
Besluiten in het bestuur worden bij meerderheid van stemmen genomen. Voor elke transactie,
gedaan voor de stichting, is een handtekening van voorzitter en secretaris samen nodig.

Beloningsbeleid van de stichting
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbaatzuchtig. Zij ontvangen geen
onkostenvergoeding. Zij kunnen eventueel vacatiegeld ontvangen.

Administratie
Van alle vergaderingen worden verslagen gemaakt en gearchiveerd. Financiële overzichten en
jaarverslagen worden gemaakt door het bestuur van de stichting.

