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Oprichting, doel en activiteiten
Stichting Bentinck Fonds is op 1 december 1971 opgericht.
Achtergrond: een beperking moet geen bezwaar zijn om deel te nemen aan sportieve activiteiten.
Sporten moet voor iedereen kunnen. Sporten is niet alleen gezond, het zorgt ook voor sociale
contacten. Sporten haalt mensen uit hun isolement en zorgt voor plezier en zelfvertrouwen. Wij willen
met ons Bentinck Fonds faciliterend zijn voor de mindervalide sporter. Niet alleen met financiële
middelen, maar ook met “handjes”. Dankzij ons breed netwerk in de gemeente Soest (en omgeving)
kunnen wij een ondersteunende en adviserende rol op ons nemen bij activiteiten of evenementen.
Onze doelstelling: Het Bentinck Fonds wil sportieve activiteiten mogelijk maken voor lichamelijk en
verstandelijk beperkte mensen in Soest en ondersteunend en adviserend zijn voor deze sporter en
zijn of haar ouders/verzorgers (zie ook Artikel 2.1 in bijgevoegde statuten).
Het Bentinck Fonds ondersteunt tal van initiatieven die in de Soester samenleving worden geïnitieerd
om mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking aan het bewegen te krijgen (zie
ookwww.bentinckfonds.nl/activiteiten). De afgelopen decennia was het Bentinck Fonds ondersteunend
bij onder meer de volgende activiteiten: Deelname avondvierdaagse in diverse plaatsen, aanleg
vissteigers, zitvolleybaltoernooi, fietsen met visueel beperkten, rolstoelbasketbal, Open Nederlandse
Atletiek Kampioenschappen, G-Hockey, paardrijden voor mensen met een beperking, Gvoetbaltoernooi, G-Honkbal, handboogschieten, ondersteuning rolstoeldansen, bowlen, roeien etc.
Sinds 1972 wordt er wekelijks gezwommen. Tegenwoordig gebeurt dit in de Sportboulevard De Engh
in Soest. Het water is dan extra verwarmd. Zie voor de huidige activiteiten:
www.bentinckfonds.nl/activiteiten.

Verkrijgen van het vermogen
Het stichtingskapitaal is opgebouwd uit het afscheidscadeau welke de oprichter en naamgever van het
fonds, Burgemeester Samuel Pieter Bentinck had gekregen van de burgers van Soest begin jaren
zeventig, aangevuld met een legaat en sponsoracties in de jaren negentig. Om op termijn de
activiteiten te kunnen voortzetten is de stichting van zins aanvullende fondsen te werven.

Beheer van het vermogen
De penningmeester van de stichting beheert het vermogen conform de besluiten genomen door het
bestuur. Het vermogen (en tijdelijke beschikbare gelden) wordt uitgezet op spaarrekeningen en niet
gebruikt voor beleggingen.
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Besteding van het vermogen
Na het verkrijgen van vermogen zal het bestuur dit conform de statuten gaan uitgeven aan activiteiten
die de hierboven genoemde doelstelling van het Bentinck Fonds ondersteunen. Algemene
uitgangspunten bij het toekennen van gelden:
- Handelen binnen de in de statuten gegeven ruimte.
- Door het bestuur nader te bepalen algemene uitgangspunten.
Het bestuur is bevoegd om, indien er goede redenen zijn, van bovenstaande algemene
uitgangspunten af te wijken of het beleidsplan te herzien zolang het bestuur maar acteert conform de
statuten.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen natuurlijke personen (artikel 4.1 van de
statuten), waarvan bij voorkeur één arts. De stichting heeft geen personeel in dienst.
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor de verrichte werkzaamheden . Wel mogen kosten die
redelijkerwijs zijn gemaakt bij de stichting in rekening worden gebracht (artikel 4.5 van de statuten).
Wel is het toegestaan dat bestuursleden fiscaal afzien van een vrijwilligersvergoeding waardoor dit
bedrag in de inkomstenbelasting aftrekbaar is als gift.
De stichting heeft voor de bestuursleden geen aansprakelijkheid verzekering afgesloten.

Verantwoording
De penningmeester beheert de bankrekeningen van de stichting en stuurt in ieder geval per jaar een
balans en staat van baten / lasten naar de bestuursleden (bij voorkeur binnen 2 maanden na afloop
van het jaar).
Binnen 6 maanden na afloop van een boekjaar stelt de penningmeester een balans en staat van
baten / lasten op (artikel 9.2 van de statuten). Vervolgens wordt de balans en staat van baten / lasten
vastgesteld door het bestuur binnen een maand na het opmaken van de stukken (artikel 9.4 van de
statuten). Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Op het jaarverslag wordt geen accountantscontrole toegepast gezien de nog beperkte activiteiten
omvang van de stichting.
Publicatie van informatie en verantwoordingen conform de eisen van de belastingdienst zal plaats
vinden via de eigen website (www.bentinckfonds.nl) bij de sectie ‘Verantwoording’

Fiscale positie
De stichting gaat zo spoedig mogelijk een ANBI status aanvragen waardoor schenkingen en
erfstellingen belastingvrij kunnen worden gegeven en ontvangen.
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Overig
De Stichting Bentinck Fonds heeft geen personeel in vaste dienst en is niet aangesloten bij een
landelijke belangenorganisatie.
Dit beleidsplan is op 21 maart 2016 goedgekeurd door het bestuur van de Stichting Bentinck Fonds en
zal jaarlijks worden besproken om te beoordelen of het nog volledig en actueel is.

Goedgekeurd door het bestuur:
Jan Jager, voorzitter
Rob van Boeijen, penningmeester
Niels van Looveren, secretaris
Mieke ten Cate, bestuurslid
Paul Walter, bestuurslid en arts
Arjan Kastelein, bestuurslid
Theo Smalbraak, bestuurslid
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