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Beleidsplan 2018 - 2023

1. Algemeen
Stichting Torta is opgericht in 2008 door Paraplu Management B.V. om een deel van
haar resultaten te beheren ten behoeve van de doelen van Torta. In 2015 is de rol
van Paraplu Management B.V. overgenomen door Paraplu Vastgoed B.V.

2. Missie & Doelstelling
Missie
Het verlenen van hulp aan mensen in nood.
Stichting Torta heeft als doel:
a. het bieden van incidentele en structurele hulp aan mensen en aan andere
levensbeschouwelijke, charitatieve en algemeen nut beogende instellingen;
b. door haar bestaan en werkwijze voor te zorgen dat natuurlijke personen een
groter deel van het inkomen te goede laten komen aan kerkelijke,
levenbeschouwelijke, charitatieve culturele, wetenschappelijke en algemeen nut
beogende instellingen;
Stichting Torta probeert deze doelen te bereiken door:
▪ financiële (en organisatorische) ondersteuning (van projecten onder andere
gericht op opvang en begeleiding) van mensen in nood;
▪ natuurlijke personen op de hoogte te brengen van het fiscale voordeel dat kan
worden gerealiseerd met een bij notariële akte van schenking aangegane
verplichting.
De hulpverlening geschiedt aan iedereen, ongeacht ras, geloof, sekse of politieke
overtuiging.

3. Projecten
De projecten vallen in een van onderstaande typen:
structurele hulp door financiële sponsoring van kinderen, ouderen,
gehandicapten en gezinnen
financiële hulp bij rampen
incidentele hulp aan levensbeschouwelijke, charitatieve en algemeen nut
beogende instellingen in Gouda en omgeving.
Bestuursleden en derden komen met voorstellen voor hulp. Het bestuur beoordeelt
de voorstellen op haalbaarheid, omvang, kwaliteit en passend binnen de doelstelling.
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4. Organisatie
De stichting is gevestigd in de gemeente Gouda.
De bestuursleden hebben zitting voor onbepaalde tijd. De bestuursleden genieten
voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning, maar hebben wel recht op
vergoeding van de door het in uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De
stichting wordt bestuurd door het bestuur, dat wordt gevormd door de bestuursleden.
Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden en tot de eerste bestuurders zijn
benoemd:
▪ Caroline Bergwerff; voorzitter
▪ Mirande Begeer; penningmeester
▪ Mathilda Bosland; secretaris
Het bestuur komt minimaal eenmaal per jaar bijeen voor een vergadering en voorts
zo dikwijls als de voorzitter of een van de andere bestuursleden dit gewenst achten.
Financiën
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
▪ een jaarlijkse donatie van Paraplu Vastgoed B.V.;
▪ giften in de vorm van lijfrenteverplichtingen van particulieren;
▪ incidentele giften.
Over elk jaar zal een (financieel) jaarverslag worden opgesteld.
De stichting houdt een rekening aan bij de Rabobank. De middelen van de stichting
staan op deze rekening of een nog te openen spaarrekening. De stichting belegt niet.

5. Communicatie
Folders, nieuwsbrieven en flyers worden gebruikt om stichting bekend te maken.
Bij gelegenheid worden artikelen en advertenties in lokale kranten geplaatst.

6. Aandachtsgebieden
Korte termijn
▪ projectwerving.
Beleid op langere termijn
▪ fondsenwerving;
▪ betrokken raken bij meerdere doelen met een structureel karakter.
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