Beleidsplan
“Stichting Professor Boumanfonds”
gevestigd te Rotterdam (ANBI) Hierna te noemen “stichting”.

Werkzaamheden/Activiteiten.
Het stichtingsbestuur, hierin vertegenwoordigd door de heer E.C.J.E. Czyzewski en de heer B.J.M.
van de Wetering, stelt zich ten doel de ontvangen schenkingen en legaten alsmede de uit de
voorafgaande jaren resterende batige saldi in te zetten voor het realiseren van de
hoofddoelstelling van de steunstichting Professor Boumanfonds.

De hoofddoelstelling van het stichtingsbestuur is het verbeteren van de leefomstandigheden van
mensen die te maken hebben met meervoudige geestelijke gezondheidszorg- en
verslavingsproblematiek. De stichting tracht dit doelt te bereiken door:
-

(vakinhoudelijke) onderzoek en ontwikkeling (“Research & Development”),

-

het weerbaar maken (“empowerment”) van (ex)patiënten,

-

emancipatie van (ex)patiënten ,

-

activiteiten waardoor (ex)patiënten als medemens opgenomen kunnen worden in de
samenleving,

-

activiteiten waardoor de samenleving beter om leert gaan met (ex) patiënten.

De stichting wil een platform zijn voor het bevorderen van (sociale) netwerken en wil bijdragen
aan oplossingen vormen voor maatschappelijke problemen die voortvloeien uit de meervoudige
geestelijke gezondheidszorg- en verslavingsproblematiek.

Ter verkrijging van legaten en schenkingen zal het stichtingsbestuur actief acquireren in de zin
van dat zij in haar maatschappelijk veld en bij haar zakelijke beslommeringen, het bestaan van
de stichting alsook het nut en de noodzaak van de stichting, breed bekend maakt. Tevens zal in
de publieksinformatie van de Stichting Bouman GGZ, melding gemaakt worden van het bestaan
van de stichting.
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Het stichtingsbestuur ziet toe op een correcte en doelmatige inzet en besteding van de aan hen
toevertrouwde gelden. Het stichtingsbestuur hanteert hierbij een definitie van een “doelmatige
inzet” van meer dan 90% ten behoeve aan het realiseren van de hoofddoelstelling van de
stichting. Daartoe zal zij vier maal per kalenderjaar vergaderen en zullen uitgaven (anders dan
donaties) door beide bestuurders worden afgetekend. Centraal in de vergaderingen van het
stichtingsbestuur staat de bespreking van de inzet van gelden (donaties) die markant hebben
bijgedragen aan het realiseren van de hoofddoelstellingen van de stichting. Het stichtingsbestuur
streeft daarbij naar bekendmaking middels vrije publiciteit.

Het stichtingsbestuur hecht veel waarde aan het zoveel als mogelijk reduceren van de
beheerskosten, zoals de administratiekosten. Omdat de stichting in zijn uitwerking meer als
vermogensfonds dan als een zuiver fondsenwervende instelling moet worden gezien, zal
nauwlettend worden toegezien op een “redelijke verhouding” tussen de feitelijke bestedingen en
de (niet materiele) opbrengsten.

Het stichtingsbestuur ontvangt voor het voorbereiden en bijwonen van een vergadering geen
vacatiegeld. Tevens hebben de leden van het stichtingsbestuur geen recht op een vergoeding
voor gemaakte onkosten vanwege hun functie bij de instelling. Eventuele wijzigingen in de
doelstelling, de samenstelling van het bestuur, het niet vergoeden van onkosten en/of
vacatiegelden, of de besteding van een eventueel positief saldo bij opheffing (wijzigingen die van
invloed kunnen zijn op de ANBI-status) worden terstond gemeld bij de Belastingdienst/OostBrabant/kantoor ’s-Hertogenbosch.

Het stichtingsbestuur zal één maal per jaar financiële verantwoording afleggen. Zij zal dat doen
door het publiceren van een jaarverslag conform de hiervoor geldende richtlijnen. De
verslagperiode is gelijk aan enig kalenderjaar. Uit bedoelde verslaglegging zal tenminste het
volgende blijken:
1. dat er geen onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald.
2. de bedragen die zijn uitgegeven aan het werven van financiële middelen en aan het
beheer van de instelling.
3. de aard en omvang van de inkomsten alsook het vermogen van de instelling.
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Aldus besproken en vastgesteld te Capelle aan den IJssel,

d.d. 21 juni 2010

…………………………………………..

…………………………………………..

de heer drs. E.C.J.E. Czyzewski

de heer Dr. B.J.M. van de Wetering, psychiater

Dit beleidsplan is goedgekeurd door de Raad van Toezicht in haar vergadering d.d. 26 augustus
2010.
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