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Beleidsplan Stichting Gertiflo (versie juli 2021)
Dit document beschrijft in het kort het beleid van de Stichting Gertiflo en gaat daarbij
achtereenvolgens in op:
1. de werkzaamheden die de Stichting verricht
2. de manier waarop de Stichting haar gelden verwerft
3. het beheer van het vermogen van de Stichting
4. de besteding van het vermogen van de Stichting.
1. Werkzaamheden die de Stichting verricht
Minimaal eenmaal per jaar selecteert de Stichting een aantal instellingen, die vallen binnen de
doelomschrijving van de Stichting om hen door middel van een donatie in staat te stellen hun
goede werken te verrichten.
2. Werving gelden
De Stichting verwierf in het verleden haar middelen een vruchtgebruik dat ze heeft verkregen op
het vermogen van twee overleden personen. Deze personen wensten dat – na hun overlijden – de
vruchten op hun vermogen zouden toekomen aan goede doelen. Echter zij wensten hun vermogen
wel in stand houden en goed laten beheren om met de vruchten daarvan langjarig en zo consistent
als mogelijk deze goede doelen te dienen. Daarvoor was een juridische opzet noodzakelijk waarbij
het beheer van het vermogen werd afgesplitst van het besteden van de vruchten. De voorwaarden
voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) laten het niet toe dat het vermogen door de
ANBI zelf wordt beheerd.

3. Beheer van het vermogen en de ontvangen vruchten
Het bestuur van Stichting Getiflo bestaat uit drie personen, het bestuur kiest uit haar midden een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester. In het jaar 2021 zijn twee nieuwe bestuursleden
in de plaats van twee aftredende bestuursleden aangetreden.
Het belangrijkste vermogen van de Stichting is het vermogen in vruchtgebruik, zoals hiervoor
vermeld. Deze vermogensbestanddelen hebben een aanzienlijke toekomstige waarde, maar
hebben geen kostprijs. Derhalve is het vermogen in vruchtgebruik op de balans van Stichting
Gertiflo gewaardeerd op nihil. De baten van Stichting Gertiflo worden gevormd door inkomsten uit
vermogen in vruchtgebruik, bestaande uit dividenden op aandelen in besloten vennootschappen en
rente op een lening u/g.
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4. De besteding van het vermogen van de stichting
Stichting Gertiflo is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. De binnengekomen gelden
van Stichting Gertiflo zullen moeten worden besteed aan het verstrekken van donaties aan
instellingen, welke binnen het doel van de Stichting vallen en de voorschriften voor ANBI’s, conform
de fiscale voorschriften.
De overleden personen hebben aan Stichting Gertiflo mee gegeven dat zij bij het verstrekken van
giften de volgende prioriteiten voorstellen:
1.
De ondersteuning van het welzijn van de mensen in Oost Europa, met name maar niet
beperkt tot Bosnië.
2.
De ondersteuning van de Katholieke Kerk in Lopik-Cabauw.
3.
Maatschappelijke belangen, sport en recreatie in het buurtschap Cabauw, voor zover mogelijk
binnen de ANBI voorschriften.
4.
Ondersteuning van opleidingsmogelijkheden in de agrarische sector, maar ook het
ondersteunen van studenten in agrarische opleidingen die de studie niet zelf kunnen betalen.
Stichting Gertiflo streeft heeft zich tot doel gesteld minimaal 90% van de ontvangen vruchten in het
jaar van ontvangst - en bij ontvangsten in het laatste kwartaal van een jaar binnen een kwartaal na
ontvangst - conform haar doelstellingen besteed te hebben. Gezien het doel en de werkzaamheden
van de Stichting Gertiflo streeft niet naar vermogensopbouw.
De procedures en bestuursvergaderingen zijn beschreven in een draaiboek.
Het bestuur, 1 juli 2021

