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1 Inleiding 

In dit beleidsplan legt Stichting S. Boone haar beleidsvoornemens voor de periode 2015 tot 2020 

neer. Het beleid dat in de komende jaren zal worden gevoerd is een voortzetting van het beleid dat 

in de voorbije jaren is gevoerd. 

 

Het beleid dat in dit plan wordt neergelegd blijft dynamisch, in die zin dat dit mede afhankelijk is van 

ontwikkelingen in de werkgebieden van Stichting S. Boone en het haar ter beschikking staande 

budget. Indien hierin wijzigingen plaatsvinden, zal Stichting S. Boone daarop dienen te reageren en 

anticiperen. 

 

Stichting S. Boone is opgericht op 4 april 2008. Sindsdien heeft zij zich intensief ingezet om haar 

statutaire doelstelling na te streven. Dit heeft zij gedaan door verschillende projecten binnen haar 

werkterrein financieel te ondersteunen. Onderhavig beleidsplan is gebaseerd op de huidige aanpak 

van Stichting S. Boone en betreft een vooruitblik naar de komende jaren. 

 

2 Strategie en inrichting 

2.1 Doelstelling en kernprincipes 

Het door Stichting S. Boone te voeren beleid is gebaseerd op haar statutaire doelstelling: 

 

"De stichting heeft ten doel het op alle mogelijke wijzen ondersteunen van 

rechtspersonen die zich inzetten op het gebied van kerk, liefdadigheid, 

cultuur, wetenschap alsmede het algemene nut. 

De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van Stichting S. Boone komen overeen. 

Op basis van deze doelstelling geeft Stichting S. Boone financiële ondersteuning aan activiteiten en 

projecten, in het bijzonder op het gebied van liefdadigheid en cultuur.  

 

Stichting S. Boone heeft geen winstoogmerk. Indien Stichting S. Boone wordt opgeheven zal haar 

batig saldo worden uitgekeerd aan een instelling met eenzelfde doelstelling. 

 

2.2 Bestuur 

Het bestuur van Stichting S. Boone bestaat uit: 

de heer J. Westveer; 

de heer W. Faasse; 

mevrouw M. Vermaire. 

 

Alle bestuursleden hebben schriftelijk bevestigd dat zij niet zijn veroordeeld voor het aanzetten tot 

haat, voor het aanzetten tot geweld of voor het gebruik van geweld.  
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De bestuursleden ontvangen alleen vacatiegelden ten behoeve van het voorbereiden en bijwonen 

van vergaderingen; conform het vacatiegelden besluit 1988 en de regeling maximum bedragen 

vacatie geld 2004. Alle overige werkzaamheden worden kosteloos verricht. 

 

In de hiervoor genoemde samenstelling opereert Stichting S. Boone onafhankelijk van donateurs en 

begunstigden. 

 

3 Werkzaamheden 

Stichting S. Boone heeft een breed toekenningsbeleid, met de nadruk op financiële steun aan 

sociaal-maatschappelijke projecten in en rondom de gemeente Goes. Op het gebied van 

gezondheid ondersteunt Stichting S. Boone met name de zorg voor ouderen en voor mensen met 

een lichamelijke en/of verstandelijke functiebeperking.  

 

Voor Stichting S. Boone is van belang dat de projecten en activiteiten die zij ondersteunt voor 

kinderen, ouderen en personen met één of meerdere functiebeperkingen van belang zijn, of kunnen 

worden. Stichting S. Boone ondersteunt in beginsel slechts instellingen die zijn aangemerkt als 

"algemeen nut beogende instelling" ("ANBI").  

 

Het is beoogd dat de aandachtsgebieden waarop Stichting S. Boone zich richt niet zullen wijzigen in 

de komende jaren. Stichting S. Boone is voornemens om haar activiteiten op de hiervoor genoemde 

gebieden voort te zetten en, indien mogelijk, uit te breiden. 

 

4 Fondsenwerving 

Stichting S. Boone is een vermogensfonds. Sinds haar oprichting in 2008 heeft Stichting S. Boone 

koers resultaten en rente opbrengsten behaald. Stichting S. Boone staat open voor alle donateurs 

die de doelstelling van Stichting S. Boone een warm hart toedragen, maar verricht daartoe geen 

fondswervende activiteiten. 

 

Tot 2015 heeft de stichting gekozen te opereren in de luwte. Het laatste jaar heeft Stichting S. 

Boone getracht om haar naamsbekendheid te vergroten. Dit heeft geleid tot meer aanvragen voor 

projecten. Stichting S. Boone wenst deze aanpak te continueren. 

 

Stichting S. Boone is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling waardoor zij vrij van 

schenkingsrecht donaties kan ontvangen en verstrekken. 

 

5 Fondsenbeheer  

Het bestuur van Stichting S. Boone heeft zich vanaf de ontvangen schenking bij oprichting op het 

standpunt gesteld dat dit geld op een conservatieve wijze dienen te worden beheerd en dusdanig 

moeten worden benut dat de doelstelling van Stichting S. Boone zo lang mogelijk zal worden 

gerealiseerd, maar tenminste voor 20 jaar vanaf oprichting in 2008. 
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Het beleggingsbeleid is dan ook in beginsel gericht op het, na inflatiecorrectie, geleidelijk doen 

afnemen van het vermogen met maximaal 5% per jaar. Om deze doelstelling te kunnen realiseren 

wordt een daarbij passend risicoprofiel gehanteerd. Een belangrijk deel van het vermogen van 

Stichting S. Boone wordt door een bank belegd. Het resterende vermogen wordt door het bestuur 

belegd in obligaties en renteproducten. 

 

Jaarlijks wordt een jaarrekening / jaarverslag opgemaakt door de penningmeester van Stichting S. 

Boone. Op grond van wettelijke bepalingen blijkt uit het jaarverslag ten minste (i) de uitgekeerde 

onkostenvergoedingen en vacatiegelden, (ii) de aard en de omvang van de kosten die zijn gemaakt 

ten behoeve van de werving van gelden en het beheer van de stichting, (iii) de aard en omvang van 

de inkomsten van de stichting en (iv) de aard en omvang van het vermogen van de stichting.  

 

6 Fondsenbesteding 

6.1 Budget 

Jaarlijks bepaalt het bestuur het te besteden budget voor de project aanvragen welke Stichting S. 

Boone ontvangt en legt dit vast in de notulen. In beginsel worden de bestedingen gefinancierd met 

het rendement dat wordt behaald op het vermogen van Stichting S. Boone. Ook de jaarlijkse kosten 

van Stichting S. Boone, bestaande uit bankkosten, (onkosten-) declaraties en adviseurskosten 

worden voldaan uit het jaarlijkse rendement op het vermogen. Indien dit rendement echter niet 

voldoende is, dan wordt geput uit de opgebouwde reserves, met een maximum van 5% van het 

originele vermogen per jaar. Doel is om de jaarlijkse schenkingen die Stichting S. Boone doet op 

een (ongeveer) gelijk pijl te houden.  

6.2 Wijze van steunverlening 

De uitkeringen die door Stichting S. Boone worden gedaan hebben de vorm van een eenmalige gift. 

Het bestuur wenst zich niet op voorhand vast te leggen op een repeterende aanvraag. Dit zal 

afhankelijk zijn van wat past bij het te ondersteunen project.  

6.3 Richtlijnen en criteria van steunverlening 

Stichting S. Boone hanteert de volgende richtlijnen en criteria bij het kiezen van projecten die zij 

financieel ondersteunt: 

(a) Het fonds verleent financiële steun aan privaatrechtelijke rechtspersonen zonder 

winstoogmerk ter zake van het uitvoeren of tot stand brengen van projecten van 

algemeen maatschappelijk of ideëel belang. 

(b) De steun van het fonds is vooral gericht op het mogelijk maken van, bij voorkeur, 

afgebakende projecten, waarbij in principe geen projecten worden gesteund die tijdens de 

aanvraag of behandeling reeds geheel of gedeeltelijk zijn gerealiseerd. Daarbij genieten 

projecten met een breed maatschappelijk draagvlak de voorkeur. 

(c) Ook kan steun worden verleend aan projecten met een looptijd van enkele jaren, maar de 

steun heeft nooit een permanent karakter. Exploitatietekorten, niet-projectgebonden 
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salariskosten en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie 

behoren ook tot de dekkingsmogelijkheden.  

(d) Aangezien het fonds gevraagd zal worden om een financiële bijdrage/deelname dient een 

aanvraag ook op het financiële vlak helder en overzichtelijk te zijn (bijvoorbeeld door 

middel van een investeringsbegroting, exploitatiebegroting, en een dekkingsplan). 

(e) Het fonds verleent met name steun in Gemeente Goes, Nederland. 

(f) Steun kan ook worden verleend middels samenwerking met diverse andere partijen. 

(g) Aanvragen voor financiële steun ten behoeve van een individu worden in beginsel niet in 

behandeling genomen. 

(h) Stichting S. Boone verleent in beginsel geen steun aan overheden, overheidsinstellingen 

of structureel geheel of vrijwel geheel door een overheid gesubsidieerde instellingen. 

Tevens verleent Stichting S. Boone geen steun aan commerciële instellingen. 

(i) Aan activiteiten of projecten met een uitgesproken c.q. overwegend politiek of religieus 

karakter wordt geen financiële steun verleend.  

(j) De aanvrager moet bij de aanvraag aantonen niet zelf te kunnen beschikken over 

(voldoende) middelen om het project te financieren. Indien in een later stadium toch blijkt 

dat de aanvrager kan (kon) beschikken over vermogens of fondsen op eigen of 

andermans naam of over andere middelen of inkomsten, zonder hiervan ten tijde van de 

aanvraag of nadien schriftelijk melding te hebben gemaakt, zal de door Stichting S. Boone 

eventueel verleende toekenning kunnen worden ingetrokken en restitutie van al verleende 

financiële steun worden verlangd.  

 

7 Vooruitblik 

Zoals blijkt uit hetgeen hiervoor is genoemd, meent het bestuur dat het beleid van de afgelopen 

jaren een goede basis vormt voor de toekomst van Stichting S. Boone. 

Stichting S. Boone zal dan ook het tot op heden gevoerde beleid continueren in de komende jaren. 

Dit houdt in dat Stichting S. Boone jaarlijks activiteiten en projecten van ANBI's zal ondersteunen 

indien deze passen binnen de hiervoor genoemde algemeen maatschappelijke gebieden. 

Het bestuur zal de aan Stichting S. Boone ter beschikking staande gelden binnen de beleidskaders 

aanwenden. Zij zal dit met evenveel enthousiasme en met dezelfde intensiviteit doen als in de 

voorbije jaren. Er zullen nieuwe organisaties worden benaderd die passen in de categorieën van 

organisaties die tot op heden zijn ondersteund.  

Voor zover Stichting S. Boone haar vermogen niet direct aanwendt voor het nastreven van haar 

doelstelling, zal zij haar vermogen beleggen in (beleggings)fondsen met een risicoprofiel dat past bij 

de lange termijndoelstelling. 

Het bestuur van Stichting S. Boone is optimistisch over de toekomst. Projecten op het gebied van 

liefdadigheid en cultuur zullen van Stichting S. Boone de ondersteuning krijgen die ze verdienen.  


