HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

Subsidiebeleid
De stichting heeft als doel het ondersteunen en bevorderen van activiteiten op cultureel, wetenschappelijk,
educatief en sociaal gebied. Zij beoogt dit te bereiken met financiële bijdragen aan personen, organisaties
of instellingen die op dat gebied actief zijn. Het gaat voornamelijk om financiële steun voor de restauratie
van oude rijksmonumenten met een publieke bestemming. Aanvragen van particuliere eigenaren worden –
gelet op de eis van publieke bestemming – niet gehonoreerd. Ook kunnen er bijdragen worden verstrekt
aan speciale projecten in het technisch onderwijs.
De stichting vindt het belangrijk dat bij de uitvoering van restauratiewerkzaamheden, waar mogelijk
leerlingen worden ingeschakeld. Specifieke kennis en vaardigheden die bij restauratiewerkzaamheden
komen kijken, mogen niet verloren gaan en moeten - al werkend - op de volgende generatie worden
overgedragen. Bij toezegging van subsidie aan een restauratieproject wordt daarom steeds de wens geuit
om bij de restauratiewerkzaamheden ook leerlingen in te schakelen.
Voor steun aan cascorestauraties beperkt de stichting zich tot oude rijksmonumenten, over welke de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort zich al een oordeel heeft gevormd. Het bestuur van
de stichting laat zich bij zijn besluitvorming over de vraag of een project kwalificeert, in deze gevallen dus
leiden door het oordeel van de RCE.
De bijdragen kunnen zich uitstrekken over een langere periode dan een jaar.

Fondswerving en vermogensbeheer
Om uitvoering te geven aan haar statutaire doelstelling heeft de stichting financiële middelen nodig. Maar
voor de verwerving daarvan maakt zij geen kosten. Zij verkrijgt de benodigde middelen voor de toegezegde
subsidies een op een van de Stichting TBI. Deze donateur maakt de benodigde middelen pas over op de
bankrekening van de stichting op het moment dat deze wil overgaan tot uitbetaling aan een gesubsidieerde.
Daardoor vindt er bij de stichting geen vermogensvorming plaats. Het vermogensbeheer van de stichting
blijft daarmee beperkt tot het beheer van een marginaal saldo op een bankrekening.

