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BELEIDSPLA N
STICHTING JACOB BAKKER

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Jacob Bakker. De stichting is statutaire gevestigd in
de gemeente Schagen. De stichting wenst door de Belastingdienst aangemerkt te worden als
algemeen nut beogende instelling (hierna: ANBI). Een ANBI moet een actueel beleidsplan
hebben. Dit is een document dat inzicht geeft in de manier waarop de doelstelling van de ANBI
worden uitgevoerd.

Historie
De heer Siewertsen en mevrouw De Bock hebben besloten dat ingeval van overlijden hun
vermogen toekomt aan de Stichting Jacob Bakker. Op 18 mei 2015 is door het overlijden van
mevrouw Emily de Bock de stichting in het leven geroepen. Jacob Bakker is een van de
voorouders van de heer Siewertsen. Hij heeft een pand gesticht in Groote Keeten. Dit pand is
familie bezit. Het pand in Groote Keeten zal eigendom worden van de stichting.

Doelstellingen stichting
De stichting heeft ten doel:
a. het in stand houden van cultureel erfgoed in Groote Keeten en omgeving en in het
bijzonder het in het jaar achttienhonderdtweeënzestig (1862) door Jacob Bakker gestichte
pand in Groote Keeten;
b. het financieel ondersteunen van de navolgende algemeen nut beogende instellingen:
I.
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, statutair gevestigd te 'sGravenhage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer: 40407319, hierna te noemen: "Dierenbescherming":
II. de stichting: Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, statutair
gevestigd te IJmuiden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer: 41199789, hierna te noemen: "KNRM";
III. de stichting: Stichting ALS Nederland, statutair gevestigd te 's-Gravenhage,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer: 34219945, hierna te noemen "ALS".
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
Geen winstoogmerk
De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken
van winst.
Verwezenlijken doel
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
alle jaarlijkse vruchten van het door haar beheerde vermogen onder aftrek van gemaakte
kosten uit te keren;
ten minste 90% van voornoemde uitkeringen zal uitgekeerd worden aan algemeen nut
beogende instellingen;
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het restant van de uitkeringen zal benut/gereserveerd worden voor het in stand houden
van het in het jaar achttienhonderdtweeënzestig (1862) gestichte pand in Groote Keeten
(inclusief perceel) en ander cultureel erfgoed in de omgeving;

Werkzaamheden van de stichting




De werkzaamheden voor de stichtingen bestaan uit het beheren en laten renderen van
het vermogen van de stichting;
Het beheren en onderhouden van het pand in Groote Keeten en het perceel waarop het
pand gelegen is;
Het uitkeren van de vruchten van het beheerde vermogen aan voornoemde goede
doelen.

Werving van gelden
Het vermogen van de stichting is verkregen door erfenissen. De stichting zal met de
rendementen van het vermogen haar doelstellingen realiseren.

Beheer van gelden
De stichting zal het vermogen laten beheren door Rabobank N.V. vermogensbeheer. Hiertoe zal
de stichting een beleggingsstatuut opstellen. In eerste instantie zal de stichting € 200.000,- in
contanten en het pand in Groote Keeten met ondergrond toebedeeld krijgen om direct te
starten met de algemeen nuttige activiteiten. Het restant van het vermogen van de stichting
bestaat op dit moment uit een vordering op de nalatenschap van mevrouw Siewertsen-De Bock.
De heer Siewertsen heeft het vruchtgebruik (zonder interingsbevoegdheid) van deze vordering.

Besteding van het vermogen
De stichting keert alle vruchten van het door haar beheerde vermogen uit. De stichting zal ten
minste 90% van deze vruchten uitkeren aan de genoemde ANBI’s. Het bestuur zal in overleg
met de verschillende organisaties projecten selecteren of een fonds op naam laten opzetten.
Het resterende deel zal de stichting besteden aan beheer en onderhoud van het pand. De
beheers en onderhoudskosten van het onroerend goed bedragen circa € 8.000,- per jaar.

Raad van advies
De stichting kent een raad van advies. De heer Van Dijck van Stichting Landschap Noord-Holland
zal de bestuursleden bijstaan met betrekking tot het onderhoud aan het perceel in Groote
Keeten.

Raad van toezicht
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Notaris mr. S.V. Viveen zal als toezichthouder fungeren m.b.t. het financiële beleid.

Huishoudelijk reglement
De stichting zal in een huishoudelijk reglement nadere invulling geven aan het beheer van het
perceel grond in Groote Keten. Een huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden met
instemming van de Raad van toezicht.
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