Beleidsplan Stichting Yttje


Inleiding

Stichting Yttje is in 2015 opgericht door mw Yttje Goris, wonend te Dokkum ,die met haar vermogen
en de opbrengsten daarvan graag kansarme kinderen helpt door zowel materiële hulp als ook door
educatie.
Het is haar wens kinderen in noodsituaties uitzicht te beiden op een toekomst door onderwijs zowel
in educatieve zin alsook in materiële zin. Om enige continuïteit te bieden aan dit voornemen heeft
mw Yttje Goris besloten een eigen stichting daartoe in het leven te roepen die deze ambitie van haar
moet waarmaken niet alleen tijdens haar leven maar ook daarna.
 Doelstelling
Het verlenen van educatieve en materiele hulp aan kinderen in nood in binnen- en buitenland
Het verlenen van financiële steun aan overige organisaties op charitatief, cultureel of
wetenschappelijk gebied
Het verlenen van financiële steun aan in Nederland gevestigde algemeen nut beogende instellingen
met een maximum van 20%
Alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting heeft zelf geen winstoogmerk doch als doelstelling langdurig middelen te generen om
aan haar doelstelling te voldoen o.a. door het verwerven van giften maar ook door het
instandhouden van haar bronvermogen , als basis belegd in duurzame beleggingen (aandelen) en/of
(deels) in een o.g. portefeuille, waaruit de netto opbrengsten jaarlijks voor 100% worden benut aan
haar doelstelling. De doelstelling is uitdrukkelijk om de bron van inkomen in stand te houden maar
niet om deze uit te breiden en revenuen op te potten . Wel kan het zo zijn dat door vervanging van
het o.g. de portefeuille en de duurzame beleggingen muteert maar met slechts één doelstelling nl
het genereren van jaarlijkse revenuen ter realisatie van de primaire doelstelling


Het werk

De stichting zal op basis van de opbrengsten welke zij genereert uit het haar beschikbaar gestelde
vermogen, zie ook hoofdstuk “het vermogen en haar revenuen” kinderen in kansarme situatie, en
wel m.n. de slump kinderen uit Indiaen andere landen waaronder Papoea en Nieuw Guinea, een
toekomst proberen te bieden door deze kinderen educatieve ontwikkelmogelijkheden te bieden.
Naast de genoemde specifieke doelgroep geldt ook de meer generieke doelgroep oftewel alle
kansarme kinderen in noodsituaties. Da kunnen dus ook kinderen in andere landen zijn, waaronder
Nederland, die bijv als asielzoekers in Nederland verblijven en geen middelen hebben om deel te
nemen aan het onderwijsprogramma zoals dat aan andere kinderen wordt aangeboden. Stichting
Yttje wil deze kansarme kinderen helpen door hen zowel materieel als educatief te ondersteunen bij
die ontwikkeling.



De opbrengsten.

De jaarlijkse netto opbrengsten van de stichting dienen uiterlijk één jaar na ontvangst besteed te
worden aan de primaire doelstelling van de stichting. De stichting mag beleggen in onroerend goed
en /of duurzame beleggingen (w.o. micro kredieten, groenfondsen of duurzaamheidsfondsen). De
stichting mag nooit beleggen in risicovolle aandelen, opties, derivaten en soortgelijke beleggingen.
Indien het bestuur ooit mocht besluiten het vermogen c.q. de stichting te liquideren dat zal de gehele
opbrengst daarvan besteed worden aan de primaire doelstelling van de stichting of wel direct of aan
een ANBI stichting met dezelfde doelstelling



Het bestuur.

Het bestuur bestaan uit 3/5 personen. Het huidige bestuur wordt separaat beschreven in het
hoofdstuk bestuurssamenstelling. Het bestuur geniet geen bezoldiging en mag gemaakte kosten
ten behoeve van de realisatie van haar doelstelling, zoals gemaakte reiskosten op basis van
derde klas reiskosten, declareren. Verblijfkosten en/of luxe vervoer dien door de bestuursleden
zelf te worden gedragen.
Het bestuur moet de primaire doelstelling van de stichting realiseren en daartoe iedere 5 jaar
een nieuw beleidsplan voor de komende 5 jaar op te stellen en te publiceren op haar website
waarin tevens voor elk jaar de concrete doelstellingen dienen te worden benoemd.
Het bestuur heeft tot taak om de bron van haar vermogen zorgvuldig te beheren en wel zodanig
dat de stroom van opbrengsten welke elke jaar wordt gegenereerd, zo veel als mogelijk, intact
blijft of toeneemt ten faveure van de realisatie van de doelstelling van de stichting
Verder dient het bestuur ieder jaar na afloop van het jaar, binnen 6 maanden na afloop daarvan,
via een financieel verslag verantwoording af te leggen over de gang van zaken en deze binnen
diezelfde periode te publiceren op haar website


Werkzaamheden van de stichting nu en in de nabije toekomst

De jaarlijkse opbrengsten, waarbij de oprichters de eerste 5 jaren een donatie garanderen van
70.000 per jaar ondersteunen de volgende reeds lopende initiatieven;
-het Cathedral Family Helper project in Bangalore/India samen met St. Een Handreiking (zie ook
www.stichtingeenhandreiking.nl). In dit project hebben plm 140 slumkinderen (kleuters)
“daycare”inclusief onderwijs en voeding. Voor de ouders is het een groot voordeel dat ze “de handen
vrij hebben”om te kunnen werken als “dayworkers”
-Via St. Een Handreiking wordt het daycare project in het dorpje Beta ondersteunt. Hier krijgen 2025 kinderen onderwijs en voeding. Het dorpje ligt plm. 100 km ten zuidoosten van Bangalore/India
bij het stadje Bangarapet

-In Secunderabad/Hyderabad worden slum-schoolkinderen ondersteund na schooltijd en op
zaterdag. Dit “train a child”(TAC-tuiterconcept) project is pas van start en loopt via het St. Thomas
Tamil Cathedral/Secundarabad/India
-Op Papoea New Guinea gaat een project van start voor kansarme kinderen. Op de St John the
Baptist primary school te Kanabea We hebben gekozen om dit en komend jaar E 10.000, aan een
zonnepark voor de school te besteden-samen met Austr. donateurs. De bedoeling is om er een
"zelfsupporting"project van te maken. De school verkoopt stroom aan het dorp en besteedt dit aan
leermiddelen
-hiernaast is de stichting “in voor”diverse kleine projecten binnen deze doelgroep


Het vermogen en haar revenuen

De stichting verkrijgt haar vermogen uit giften en legaten. De oprichtster, mw Yttje Goris, draagt
samen met haar echtgenootzorg voor een basis vermogen bij leven of bij legaat, maar mocht het
bestuur besluiten tot verkoop c.q. luiquidatie van haar vermogen, dan zal de opbrengst uiterlijk 2 jaar
na verkoop geheel te goede komen aan de primaire doelstelling zelf of anders aan een ANBI met
dezelfde doelstelling.
Als bijlage zal na en vanaf het eerste jaar van oprichting ieder jaar een financieel verslag worden
opgemaakt en gepubliceerd.


Het bestuur bestaat per datumoprichting uit
1. Mw Yttje Goris, voorzitter/penning meester
2. Mw Hendrika Goris, secretaris
3. Mw Marlien Rump, algemeen bestuurslid/webmaster

