Beleidsplan 2022 Wouter Keller Stichting (WKS)
WK, 30 juni 2022

0.

Bestuursverslag 2021

Na de ANBI goedkeuring is de stichting in mei 2017 van start gegaan. In 2021 zijn donaties verricht met een totaal
van 88K. Waarvan ter verbetering van de levenstandaard (mn. zorg voor ouderen en kinderen) in NL (4K, 3
doelen), idem buiten NL (24K, 15 doelen), en aan onconventionele doelen (mn. milieu, klimaat, en energie) in NL
(59K, 18 doelen) en idem buiten NL (1K, 1 doel).
Het vermogen is grotendeels belegd in wereldwijde ETFs. Het rendement over 2021 bedroeg 19% en over 1H2022
-11%. Afhankelijk van het momentum wordt meer of minder cash (incl. bonds) aangehouden, doch altijd voldoende
voor enkele jaren aan donaties. Naast gewone beleggingen is er in 2021 ook voor ca 50K aan zgn ‘microfin’
leningen (als participatie) verstrekt aan 9 kleine ondernemers in arme landen.
Het bestuur heeft in 2021 twee keer fysiek vergaderd. Naast deze fysieke overleggen is er gemiddeld tweewekelijks
afstemming om aanvragen en suggesties voor donaties te beoordelen, dit ging veelal digitaal (e-mail etc).

1.

Werkzaamheden van de Stichting

De Wouter Keller Stichting steunt onconventionele visies met name op het gebied van politiek, milieu, energie en
zorg. Daarbij wordt kritisch denken bevorderd door meningsvorming en debat te stimuleren.
Daarnaast wil de Stichting de levenstandaard verhogen van hulpbehoevende mensen, mn. gezinnen in arme
landen en kinderen en ouderen in rijke landen.
Beide vormen van steun kunnen met mn donaties en evt. participaties worden gerealiseerd. Het toekennen van
steun door de stichting vindt plaats op basis van drie kernwaarden:
- zorgvuldigheid, waarbij inhoud boven marketing gaat en (onafhankelijke) wetenschap boven politiek;
- kleinschaligheid, waarbij eenvoud, decentraal en digitaal belangrijk zijn;
- sceptisch, waarbij vooral kritisch wordt gekeken naar overheden (incl. EU), NGO's en media.
De Wouter Keller Stichting steunt alles dat met het voorgaande verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting beoogt het dienen van het algemeen belang. De Wouter Keller Stichting is een vermogensfonds.

2. Wijze van verwerving van gelden en het beheer van vermogen
De Stichting heeft bij aanvang een grote gift ontvangen. Daarnaast ontvangt de stichting incidenteel andere giften
die samen het vermogen van de stichting vormen, zo ook begin 2022. Naast giften ontvangt de stichting ook
rendement uit dat vermogen.
Om rendement te maken wordt het vermogen belegd, bij voorkeur in goedkope wereldwijde ETF’s (trackers).
Omdat de stichting een lange beleggingshorizon hanteert kan vrij offensief belegd worden. Om voldoende reserves
te hebben voor toekomstige beurscrashes wordt ongeveer 4% per jaar (inclusief inflatiecorrectie) aan donaties
uitgegeven. Op basis van het vermogen begin 2022 zal dat ca 100K per jaar zijn de komende jaren.
De stichting belegt haar vermogen en geeft jaarlijks geld in de vorm van donaties en goede-doelen participaties, ten
behoeve van de door de stichting aangemerkte doelen. Participaties (aandelen en/of leningen) in organisaties die
bijdragen aan door de Stichting aangewezen doelen gelden als onderdeel van het belegd vermogen. De donaties
gaan ten koste van het vermogen terwijl de participaties (bv. in startups) worden gezien als belegd vermogen.

3. Donaties en participaties in goede doelen
De komende jaren (2022-2026) zal dus ca. 100K (100.000 euro) jaarlijks aan donaties worden uitgekeerd. Hierbij
wordt gestreefd aan meerdere begunstigde partijen (minimaal 4 partijen) jaarlijks te doneren. Zodoende is er ook
sprake van diversificatie bij de donaties. In bijzondere gevallen kan het bestuur beargumenteerd anders besluiten
en bv. een grote donatie te doen.

Eveneens kan jaarlijks max 100K worden belegd in zgn. goede-doelen participaties. Deze participaties kunnen
bestaan uit leningen (obligaties) en of evt. aandelen van startups en andere bedrijven of organisaties conform de
doelstelling. Omdat deze participaties deel uit maken van het vermogen, kunnen deze organisaties evt. een
winstoogmerk hebben, naast een nadrukkelijk maatschappelijk belang in lijn met onze doelstelling. Ook hier wordt
naar diversificatie gestreefd: maximaal 25K per partij. Dat impliceert bijvoorbeeld in een jaar vier participaties van
25K of 20 van 5K kunnen worden aangegaan.
Dat laatste (20x5K) is goed als diversificatie (risicodemping), mits er voldoende ‘kleine’ participaties kunnen worden
gevonden. Dat blijkt tegen te vallen (de meeste startups kennen minimum ‘tickets’ van 50K), waardoor afgelopen
jaren vooral in relatief veilige crowdfundingsprojecten tbv. microfinanciering van kleine ondernemers in arme landen
(via bv. Lendahand) is geïnvesteerd. In bijzondere gevallen kan het bestuur beargumenteerd anders besluiten en
bv. in een jaar één grote lening van 100K aangaan. Als in een jaar onvoldoende goede-doelen participaties
beschikbaar zijn, worden de gelden gewoon belegd zie par. 2.
Jaarlijks kan door het bestuur evt. geschoven worden tussen beide soorten donaties/participaties (tegendraads vs.
zwakkeren), doch niet tussen donaties en participaties.

4. Bestedingen: tegendraads vs. zwakkeren
Zoals in de doelstellingen is verwoord zijn er twee typen begunstigden (zowel voor donaties als participaties): steun
aan "tegendraadse denkers" enerzijds en steun aan zwakkeren anderzijds. Zoals in het beleidsplan hierboven is
aangegeven, zal er 100K per jaar aan giften zijn door de stichting en maximaal een vergelijkbaar bedrag aan
participaties (mn. leningen) in maatschappelijke startups (vergelijk de anbi stichting Doen.nl).
Daarvan zal ongeveer de helft gaan naar "onconventionele" initiatieven met name op het gebied van politiek, milieu,
energie en zorg. Hieronder wat voorbeelden van mogelijke bestemmingen aan goede doelen van de stichting die
hieronder vallen:
• Kritisch onderzoek naar milieu en klimaat. De relatie tussen CO2 en klimaatopwarming is statistisch niet
aangetoond. Die miljarden CO2 bestrijding kunnen ons inziens daarom beter naar arme landen. Ook
sommige NGO's op het gebied van milieu vragen om een kritische blik. De stichting zou daarom het
onderzoek van bv. Climategate.nl en de Groenerekenkamer.nl kunnen steunen die kritisch onderzoek
doen naar klimaat en milieu.
• Nieuwe energie: De stichting wil initiatieven voor alternatieve duurzame energie steunen. Voorbeelden zijn
initiatieven rond veilige kernenergie(bv. Thorium/MSR). Ook onderzoek naar kleinschaliger alternatieve
energieopwekking, zoals door Ampyxpower.com (alternatieve windenergie), koude kernfusie
(Quantumheat.org) en alternatieve energiedragers (bv. mierenzuur) zoals bv. Teamfast.nl. Ook de stichting
Milieu, Wetenschap en Beleid (mwenb.nl) die oa. onderzoek doet naar de werkelijke kosten van het
energieakkoord zou een goede bestemming kunnen zijn.
• Politiek. De euro is een ramp voor zwakke landen als Griekenland. De stichting is van plan initiatieven
zoals The Matheo Solution (TMS, zie bv. www.ftm.nl/artikelen/red-europa-stop-de-euro) te steunen.
Tevens staat de EU ter discussie (terug naar de EEG?) evenals de democratie in Nederland (bv.
referenda). Wat betreft bijvoorbeeld de zorg is steun aan Hugo Borst en Alzheimer-nederland.nl voor
betere ouderenzorg (zie ook hieronder) denkbaar.
Naast de steun aan onconventionele (of "tegendraadse") initiatieven wil de stichting tevens verschillende meer
"conventionele" goede doelen steunen, mn. hulpbehoevende gezinnen in arme landen en dito ouderen en kinderen
in Nederland. Voorbeelden:
• De charitatieve (US) stichting Givedirectly.org geeft een basisinkomen aan hulpbehoevende families in
arme landen zoals Kenia. Givedirectly wordt aanbevolen door Givewell.org vanwege een hoog "charitatief
rendement". Ook kan onze stichting steun geven aan malaria bestrijding via Againstmalaria.org (ook
aanbevolen door Givewell). Ook speciale programma’s voor hulpbehoevende kinderen in arme landen
zoals Plannederland.nl en Warchild.nl (mits hoog charitatief rendement) kunnen worden gesteund.
• Ouderenzorg en weeskinderen in NL. De stichting is van plan te participeren (via leningen) in enkele
maatschappelijke startups in de ouderenzorg (bv. rond dementie). Daarnaast kan de stichting
ouderenzorginstellingen steunen (bv. via vrienden-van stichtingen) evenals stichtingen zoals de
Hersenstichting, Nierstichting, etc. Tevens kunnen weeskinderen worden gesteund via bijvoorbeeld
Stichtingenweeskind.nl.
• Microkrediet: Leningen kunnen via verschillende NL organisaties aan kleine ondernemers in arme landen
(Filipijnen, Colombia, Ghana, etc.) worden gegeven. De meeste microkrediet leningen hebben een looptijd
van 3-5 jaar en zijn voorbeelden van participaties van de stichting. Deze participaties zijn ons inziens
maatschappelijk verantwoord en geven vaak een behoorlijk rendement .

Dit zijn voorbeelden van mogelijke bestedingen aan goede doelen van de Wouter Keller Stichting. Vaak betreft het
giften doch (zoals aangegeven) soms ook participaties in bv maatschappelijke startups.
Gestreefd wordt naar een ongeveer gelijke (50/50) verdeling per jaar voor beide typen begunstigden (tegendraadse
en zwakkeren), ongeacht de vorm van de steun (donatie of participatie). Maar combi's zijn ook mogelijk, denk bv
aan steun voor een onconventioneel initiatief in de ouderenzorg in NL of aan participaties in een e-Health startup
met een app voor demente ouderen. Een wedstrijd uitschrijven met bv 10K aan prijzengeld voor een dergelijk goed
doel kan ook. Ook hier kan het bestuur incidenteel en beargumenteerd afwijken van de (grofweg) 50/50 verdeling
en in een jaar bv alleen tegendraadse donaties doen.

5. Jaarplan 2022-2026
De komende jaren kan dus ca 100K per jaar aan steun in de vorm van donaties worden toegezegd, plus max 100K
per jaar aan participaties (als we die kunnen vinden). Aangezien er twee typen begunstigden (tegendraads en
zwakkeren) en twee typen steun (donaties en participaties) zijn te onderscheiden, zal de jaarlijkse planning en
rapportage ook deze 2x2 indeling aanhouden met vermelding van de projecten naar 2x2 type.
Zoals uit bovenstaande blijkt, is het streven dat de bedragen in de vier 2x2 cellen per jaar
elkaar weinig ontlopen (gemiddeld 50K per cel). Daarbij kan qua budget wel geschoven worden tussen tegendraads
en zwakkeren, doch niet tussen donaties en participaties, aangezien dat laatste deel uit maakt van het vermogen.
Als er bv. weinig “tegendraadse” participaties zijn te vinden kan het geld ook bv. in een participatie tbv. zwakkeren
(bv ouderenzorg) worden gedaan of kunnen in een jaar minder of geen participaties worden gedaan.
Jaarlijks wordt er een Jaarplan door het bestuur opgesteld waarin de belangrijkste doelen voor het komende jaar
worden genoemd met indicatieve bedragen. Halverwege het (kalender) jaar kan dit aangepast en geconcretiseerd
worden. Goede doelen kunnen op initiatief van het bestuur worden aangewezen, doch evt. kunnen goede doelen
ook zelf een verzoek indienen (ter beoordeling door het bestuur). Een voorbeeld van een Jaarplan qua bedragen is
hieronder weergegeven.

Tegendraads
Zwakkeren

Donaties (100K)
50K: 10x2,5K; 2x12,5K
50K: 10x2,5K; 2x12,5K

Participaties (max 100K)
Max 50K=2x25K
Max 50K=10x5K

6. Slot
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Voorts heeft de stichting geen
werknemers in dienst.
Het bestuur kan het Beleidsplan (afgezien van de Doelstelling) te alle tijden wijzigen met algemene stemmen.
Jaarlijks moet er een Jaarplan komen (dat met gewone meerderheid wordt besloten), een verslag van de
activiteiten en een resultatenrekening.

