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ALGEMENE GEGEVENS
Voor u vindt u het beleidsplan van Stichting Urco. Door middel van dit beleidsplan geven
wij een inzicht in de manier waarop wij ons werk uitvoeren en onze doelstelling
bereiken. Voorafgaand aan dit inzicht zetten wij de algemene gegevens van onze
organisatie uiteen.
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AANLEIDING
Stichting Urco is opgericht met behulp van een vermogen, met als doel om christelijke
opleidingen en evangelisten te steunen. De opbrengsten van het vermogen worden al
jaren gebruikt om deze doelen te steunen.

MISSIE
Het verspreiden van het Christelijke geloof middels een aantal specifieke doelen zoals
genoemd in de statuten. Al deze doelen houden verband met het toerusten en
ondersteunen van evangelisten dan wel met evangelisatiewerk.
Statutaire doelstelling
De Stichting heeft ten doel de bevordering van:
a. De vorming van personen voor positief Christelijke en Evangeliserende arbeid te
bevorderen door instellingen die daarvoor opleiden, financieel te steunen.
b. De verzorging ,-hetzij, geheel, hetzij ten dele- van de materiële belangen, in de vorm
van tijdelijke of duurzame toelagen of toelagen ineens; van personen die in positief
Christelijke en Evangeliserende richting werkzaam zijn, mitsdien van hen, die in de
sub a bedoelde instellingen werkzaam zijn-of de opleiding volgen alsmede van hen,
die al dan, niet in enig nader verband als zodanig in de maatschappij werkzaam zijn
of werkzaam zijn geweest, en die wegens ouderdom of invaliditeit of anderszins
steun behoeven. Vorenbedoelde verzorging omvat mitsdien zowel het verschaffen
van beperkte steun als het verlenen van onderstand voor langere termijn (zoals het
verstrekken van pensioen).
c. Het uitgeven en verspreiden van Evangeliserende lectuur, alsmede het beschikbaar
stellen van gelden aan derden, die op dat terrein werkzaam zijn.
d. Het ondersteunen van organisaties die ten doel hebben de verkondiging van het
evangelie te bevorderen door de toerusting van gemeenteleden, lekepredikers en
voorgangers voor evangelisatie.
De Stichting tracht haar doel te bereiken door het vormen van een vermogen. Het
vermogen is bestemd om daaruit, of uit de verkregen vruchten van het vermogen,
verstrekkingen te doen zoals hiervoor vermeld.
Doelgroep
De doelgroep van de stichting bestaat uiteindelijk uit allen die openstaan voor het
Evangelie. Deze doelgroep wordt met name bereikt middels het steunen van instellingen
en evangelisten zoals hiervoor opgesomd.

ACTIVITEITEN
Houden van beleggingen
De Stichting heeft een vermogen van bijna EUR 14.000.000. Dit vermogen is
voornamelijk gevormd door schenkingen uit de jaren vijftig en tachtig en door
ongerealiseerde beleggingsresultaten (koersstijgingen). De Stichting heeft als beleid om
jaarlijks 500.000 euro te doneren conform de doelstelling. Dit bedrag vormt ca. 5% van
de beleggingen en is hoger dan het gerealiseerde rendement op dit vermogen minus de
kosten. Ongerealiseerde rendementen kunnen aan het vermogen worden toegevoegd als
buffervermogen. Het komende jaar zal het bestuur aandacht besteden aan de vraag of er
een maximum moet worden vastgesteld op dit vermogen, mede gelet op de resultaten
uit het vermogen.
Beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid is gericht op het behalen van een verantwoord rendement. De
risico's die hierbij worden geaccepteerd zijn groter dan bij het aanhouden van tegoeden
op spaarrekeningen. Hiertegenover staat een hoger gemiddeld lange termijn rendement.
De risico's zijn verspreid over onroerend goed, obligaties en aandelen. Bezien zal
worden of het onroerend goed op de lange termijn nog winstgevend is gelet op de hoge
kosten. Zo niet, dan zal het worden verkocht.
Projectselectie
Het bestuur toetst per projectaanvraag of deze voldoet aan een van de hiervoor
genoemde doelen. De ondersteuning van personen (doel b) speelt hierbij inmiddels een
ondergeschikte rol. Het proces van selectie zoals dit al jaren plaatsvindt, zal komend jaar
worden geupdate.

FINANCIERING
Algemeen
Stichting Urco ontvangt geen giften. Haar inkomsten worden gevormd door de
opbrengsten van het beleggingsvermogen.
Beloningsbeleid
Het bestuur van Stichting Urco zal onbezoldigd werkzaamheden voor de stichting.
Indien daarvan sprake is zal enkel een vergoeding voor onkosten ten behoeve van de
stichting worden betaald, alsmede niet bovenmatige vacatiegelden.
Begroting 2019
EUR
Inkomsten
Baten uit beleggingen (ex.
ongerealiseerd)
Verhuur
Totaal
Donaties ten behoeve van
instellingen die
evangelisten opleiden en
toerusten en overige
donaties
Uitvoeringskosten
Kosten effecten
Kosten onroerend goed
Algemene kosten
PR en publiciteitskosten
Bankkosten
Totaal
Resultaat (ex
ongerealiseerd)

500.000
80.000
580.000
500.000

125.000
200.000
30.000
6.000
7.000
368.000
(132.000)

