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1.

Doelstellingen van Stichting het Burger Weeshuis Harderwijk

Stichting het Burger Weeshuis Harderwijk is gevestigd aan het Kerkplein 3 (3841 EC) te
Harderwijk
De doelstellingen van de stichting zijn opgenomen in artikel 2 van de statuten en luiden als
volgt;




Het verlenen van financiële hulp aan instellingen, die in de gemeente Harderwijk
werkzaam zijn op maatschappelijk, sociaal of cultureel gebied;
Het verlenen van financiële hulp aan particulieren, die een algemeen gemeentelijk
belang op maatschappelijk, sociaal of cultureel gebied behartigen;
Het zelfstandig behartigen van taken op maatschappelijk, sociaal of cultureel gebied,
indien andere instellingen daarin niet of op onvoldoende wijze voorzien.

De stichting het Burger Weeshuis Harderwijk is een stichting zonder winstoogmerk, de met de
activiteiten behaalde opbrengsten zullen ten goede komen aan de doelstelling.

2.

Wijze van werving van gelden.

De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling doormiddel van een folder die bij de
notarissen zijn neergelegd, waarin wordt geattendeerd dat het schenken of geven van een gift of
legaat wordt besteed ter ondersteuning van verschillende doelen binnen de Harderwijker
samenleving. De schenking of legaat wordt besteed conform de doelstellingen van Stichting het
Burger Weeshuis Harderwijk.
Het beheer van de verkregen inkomsten zal blijken uit de boekhouding van de stichting.

3.

Beheer van het vermogen

Bestuur
Stichting het Burger Weeshuis Harderwijk heeft een bestuur, dat onder meer verantwoordelijk is
voor het beheer van het vermogen.
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Het bestuur bestaat uit zeven in de gemeente Harderwijk wonende regenten, hierna te noemen:
het college van regenten. Het college van regenten benoemt uit zijn midden een dagelijks bestuur,
dat bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
De samenstelling van het bestuur is per 1 mei 2021:








Voorzitter:
Dhr. C. Bijl
Vicevoorzitter:
Dhr. J. ter Steeg
Secretaris:
Mw. M.W.A. Fieren
Penningmeester:
Dhr. G. T. van Maanen
Overige leden:
Mw. W. Hop- van Dalen
Mw. E. Nijboer
Dhr. M.R.H. Geerlings
Het College van Regenten wordt ondersteund door een administrateur Mw. M. van
Bijsteren en een technisch adviseur Dhr. A. Bronkhorst.

Uit het college van regenten worden regenten benoemd in drie commissies:
-

De commissie van beheer van eigendommen;
De subsidiecommissie;
De commissie van organisatie en representatie;

Deze commissies bereiden bijeenkomsten van het college van regenten voor en adviseren het
college van regenten elk op hun terrein over te nemen besluiten.

Activiteiten bestuur.


Het college van regenten ziet het als haar opdracht het vermogen van Stichting het Burger
Weeshuis Harderwijk in stand te houden. Door besteding van het rendement van dit
vermogen, de opbrengsten uit verhuur van onroerende zaken, pacht opbrengsten, effecten en
rente uit liquide middelen, draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstellingen zoals
vermeld onder 1, kort gezegd het financieel ondersteunen van waardevolle initiatieven in de
Harderwijker samenleving. Dat betekent dat het college van regenten zich actief bezig houdt
met:
 Het onderhoud en het verhuren en verpachten van het onroerend goed;
 Het beoordelen van binnenkomende subsidieaanvragen en – indien deze voldoen aan het
toetsingskader – de aanvragen te honoreren. In principe heeft de subsidie geen structureel
karakter. Als de subsidie niet binnen achttien maanden na toekenning is opgevraagd
vervalt deze. Regenten zullen niet tot verlening van steun of subsidie overgaan dan na een
schriftelijk gemotiveerd verzoek daartoe te hebben ontvangen, zo mogelijk vergezeld van
bescheiden. Van elke verleende subsidie wordt financiële verantwoording verlangd.
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 Het zich verder oriënteren op welke wijze samenwerking met, afstemming op, of lering
trekken uit de werkwijze van organisaties met vergelijkbare of verwante doelstellingen kan
bijdragen aan de realisatie van de doelstelling van de Stichting.

4.

Besteding van het vermogen van de stichting.

Stichting het Burger Weeshuis houdt niet meer liquide middelen aan dan redelijkerwijs nodig is
voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de
stichting en een financiële buffer voor onvoorziene omstandigheden. Het vermogen van de
stichting wordt zodanig beheerd dat daaruit inkomsten worden gegenereerd, waaruit allereerst de
voor de exploitatie benodigde uitgaven kunnen worden voldaan waarna een surplus resteert.
Doelstelling is dat zodanig te doen, dat het vermogen toeneemt met het inflatiepercentage en dat
het surplus wordt besteed aan stimulering en financiering van subsidies. Niet in elk jaar lukt dat,
omdat dat onder meer afhankelijk is van de aanvragen die worden ingediend, de situatie op de
effectenmarkt, het inflatiepercentage, de rentevoet, de waarde en inkomsten vanuit pachtgronden,
en de feitelijke verhuurmogelijkheden van de woningen en gebouwen.
Bestedingsbeleid.
Bij het vaststellen van de jaarlijkse begroting wordt het positieve saldo van inkomsten en uitgaven
bestemd voor het verlenen van subsidies. De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform
de doelstelling.
Beschikking over het vermogen van de stichting.
Bij de uitoefening van de activiteiten van de stichting heeft geen enkele individuele regent binnen
de stichting een doorslaggevende zeggenschap of stem, noch kan deze zelfstandig beschikken
over het vermogen van de stichting. De waarborgen die daarvoor zijn opgenomen in artikel 6 en 8
van de statuten, zijn:









Regenten en de administrateur mogen noch middellijk, noch onmiddellijk deelnemen aan
leveringen en diensten ten behoeve van de stichting. Voor de administrateur geldt dit tenzij
sprake is van leveringen en diensten welke voortvloeien uit haar werkzaamheden.
Zij mogen voor de stichting niet werkzaam zijn als advocaat of notaris, tenzij zonder
berekening van salaris.
De voorzitter en de secretaris tekenen alle stukken die van het college uitgaan en zij
vertegenwoordigen tezamen -naast het gehele college- de stichting in en buiten rechte.
Voor disposities over bank- en girosaldi en overschrijving daarvan is de handtekening van
de penningmeester vereist.
Om over in bewaring gegeven effecten te kunnen beschikken zijn de handtekeningen van
voorzitter, secretaris en penningmeester vereist.
Over het vermogen wordt beschikt door een besluit van het college van regenten.
De regenten genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens een
presentievergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van het college van regenten.
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