STICHTING FAMILIE DR. M.C. LEBRET
Beleidsplan 2019-2021
1. De Stichting is opgericht op 13 juli 2015 ten overstaan van Blankhart & Bronkhorst Netwerk
Notarissen te Beekbergen en heeft als doel het verlenen van steun aan christelijke instellingen en
organisaties in de meest brede zin van het woord.
2. Inmiddels bestaat de stichting 4 jaar en zijn er 10 bestuursvergaderingen geweest, waardoor het
Bestuur de behoefte voelt de ontstane structuur van de Stichting te formuleren en als
beleid voor de komende jaren vast te leggen. Daarbij is het overigens te allen tijde mogelijk bij
bestuursbesluit van dit beleid af te wijken.
Van alle bestuursvergaderingen zijn verslagen opgemaakt. Deze zijn aanwezig bij het secretariaat en
overigens ook bij alle bestuursleden.
3. Het Bestuur heeft in de afgelopen jaren 2x per jaar vergaderd. Deze gewoonte zal de komende jaren
worden gehandhaafd: 1 vergadering in de zomer (juni/juli) en 1 vergadering in de winter
(december).
4. Tijdens de zomervergadering zal in ieder geval de jaarrekening door de penningmeester van het
afgelopen boekjaar worden gepresenteerd en na goedkeuring door het Bestuur op de website
worden geplaatst door de secretaris.
5. Tijdens de wintervergadering zal in ieder geval door de penningmeester de begroting voor het
komende boekjaar worden gepresenteerd en na goedkeuring door het Bestuur op de website
worden geplaatst door de secretaris.
Tevens zullen in deze vergadering de doelen worden vastgesteld met de daarbij behorende donaties
voor het nieuwe jaar. Deze donaties worden in januari/februari van het daarop volgende jaar gedaan
door de penningmeester
6. Voor wat betreft de inkomende donaties zijn we afhankelijk van één belangrijke donateur, die tot
heden jaarlijks Euro 7.500,- heeft bijgeschreven op onze bankrekening. We mogen ervan uitgaan
dat dit bedrag ook de komende jaren zal worden gedoneerd.
7. Voor wat betreft de uitgaande donaties is de gewoonte ontstaan aan ca 10 instanties met een
christelijk doel een donatie te doen van bedragen die variëren van Euro 250,- tot meestal Euro
1.500,-.
Er blijft dan nog een beperkt bedrag over voor incidentele donaties in verband met spontane
hulpverlening voor bijvoorbeeld natuurrampen of oorlogen. Deze gewoonte willen we voor de
komende jaren handhaven zonder ons aan enige instantie of doel te binden.
8. Het christelijke doel van de uitgaande donaties kenmerkt zich met name door bijvoorbeeld
financiële ondersteuning van hulpverleningsinstanties voor kinderen in armoede-landen, medische
hulp in ontwikkelingslanden, tegen christenvervolging, verspreiding van het evangelie in binnen- en
buitenland o.a. ook aan gevangenen en een plaatselijk buurtproject met een missionair-evangelisch
doel, waaronder ook opvang van tienermoeders. Het is uitdrukkelijk de bedoeling van de Stichting
om doelen met deze identiteit te blijven ondersteunen.
Ondersteuning van individuele personen behoort ook tot de mogelijkheden, mits het doel van de
ondersteuning transparant is en binnen de doelstellingen van de Stichting valt.
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9. De kosten van de Stichting bestaan tot heden uitsluitend uit bankkosten en kosten voor de website,
totaal ca Euro 80,- per jaar.
De verwachting is dat ook hier geen wijziging in zal komen de komende jaren.

Apeldoorn, 1 augustus 2019
Het Bestuur van de Stichting Familie Dr. M.C. Lebret
Gerard van Hal, secretaris

