Stichting Sub3 - beleidsplan 2021-2023
1.

Inleiding

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de instelling het actuele beleid vast. Dit
beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 maart 2021. Het beleidsplan zal
indien nodig jaarlijks aangepast worden.

2.

Strategie

2.1

Kernprincipes van de instelling

Statutaire doelstelling
Stichting Sub3 wil mensen en organisaties mogelijkheden bieden om zich verder te ontwikkelen
door gelijkheid te bevorderen in toegang tot kennis, kapitaal, sociale- en professionele
netwerken en andere ontwikkelingsmogelijkheden. De stichting steunt bijvoorkeur initiatieven
die anderszins economisch moeilijk haalbaar zijn.
De doelstelling van de instelling is opgenomen in artikel 3 van de statuten en luidt als volgt.
De stichting heeft tot doel:
a. het bevorderen van kunst en cultuur in de meest uitgebreide zin en het ondersteunen van
instellingen die werkzaam zijn op het gebied van kunst en cultuur;
b. het bevorderen en het faciliteren van het mecenaat ten behoeve van kunst, cultuur,
wetenschap, en andere aangrenzende filantropische werkterreinen;
c. het ondersteunen van (medische) zorg voor en/of ontwikkeling van kinderen, jong
volwassenen, volwassenen en ouderen met een handicap of een (terminale) ziekte;
d. het ondersteunen van zorg voor en/of ontwikkeling van kinderen, jong volwassenen,
volwassenen en ouderen in ontwikkelings- of oorlogslanden en anderszins
minderbedeelden, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, gezondheid of educatie;
e. het ondersteunen van medisch onderzoek;
f. het bieden van hulp op basis van menslievendheid, onpartijdigheid, onafhankelijkheid en
vrijgevigheid, al dan niet bij humanitaire rampen;
g. het bevorderen van het welzijn van dieren;

h. het ondersteunen van initiatieven ten behoeve van de bevordering van de democratische
rechtsorde en de bescherming van (digitale) burgerrechten
i. het ondersteunen van initiatieven ter bescherming van natuur en milieu, daaronder
begrepen bevordering van duurzaamheid;
j. het ondersteunen van initiatieven op het gebied van volkshuisvesting en leefbaarheid van
de woonomgeving; en
k. het ondersteunen van open source projecten die gelijkheid in de economie bevorderen,
alles in de ruimste zin van het woord - zomede al hetgeen daarmee in de meest ruime zin
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen.

Afwezigheid van winstoogmerk
De instelling heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 3.2 van de statuten en uit de
feitelijke werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt
uit het feit dat de instelling de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen
aan haar doelstelling.

Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 19.2 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed
ten behoeve van een ANBI of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend het algemeen nut beoogt.

3.

Beleid

3.1

Te verrichten werkzaamheden van de instelling

Stichting Sub3 is een vermogensfonds met een jaarlijks giften budget. Indien gewenst kan het
bestuur, na aftrek van kosten, de gehele jaarlijkse schenking als giften budget aanwenden.
Sub3 ondersteunt charitatieve, culturele, educatieve, wetenschappelijke of maatschappelijke
initiatieven door uitkeringen te doen aan individuen en algemeen nut beogende instellingen.
Verzoeken tot financiële ondersteuning kunnen uitsluitend op uitnodiging van het Sub3 fonds
worden ingediend. Hiermee draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals
vermeld in artikel 3 van de statuten.

3.2

Werving en beheer van gelden

De instelling werft geen gelden.

Voor besteding komen de gehele jaarlijks te ontvangen schenkingen in aanmerking. Dit is ter
beslissing aan het bestuur en grotendeels afhankelijk van de kwaliteit en bevonden
geschiktheid van de voorliggende projecten. Als er in een bepaald jaar niet voldoende
passende projecten zijn, dan wordt het restant van dat jaarbudget naar het giften budget van
het daaropvolgende jaar doorgeschoven. In ieder geval worden jaarlijks de revenuen op het
vermogen volledig geschonken.
De instelling streeft ernaar om de beheerkosten niet meer te laten bedragen dan 15%

3.3

Vermogen van de instelling

De instelling houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van
de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling.

3.4

Bestedingsbeleid

Sub3 is een nieuw fonds. In haar eerste jaren zal het fonds zich primair (maar niet uitsluitend)
richten op de culturele sector. De overheid trekt zich terug uit de financiering van de culturele
sector. In 2020 heeft de corona pandemie een streep getrokken door alle vormen van
publiekskunst. Kunstenaars, podia, theaters en andere culturele instellingen zijn daardoor in
zwaar weer terecht gekomen. Sub3 wil er mede voor zorgen dat er na de pandemie nog een
culturele sector is, door te investeren in korte en lange termijn initiatieven die kunst voor
iedereen toegankelijk houden.

3.5

Beschikken over het vermogen van de instelling

Op grond van artikel 14 van de statuten van de instelling (bepaling omtrent de besluitvorming
door het bestuur) en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon
doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Geen enkele (rechts)persoon kan dus
beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.

4.

Overige

4.1

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden, conform artikel
6.8 van de statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie
worden vergoed, mits niet bovenmatig.

4.2

Beschrijving administratieve organisatie

De administratie van de instelling wordt gevoerd door de secretaris. De jaarrekening van de
instelling wordt opgesteld door de penningmeester en gecontroleerd door een onafhankelijke
controle commissie.

4.3

Publicatie

De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website
anbi.nl/publicatieverplichting/sub3/

