BELEIDSPLAN stichting STAKENBURGFONDS, zoals vastgesteld in
bestuursvergadering van 26 oktober 2012 )
Algemeen.
De stichting is door mr. W.P.M. Urlings, destijds burgemeester van Son en Breugel, op 15
oktober 1992 bij akte voor notaris mr. G.M.M. van Poppel te Son en Breugel als particuliere
stichting opgericht onder vaststelling van haar statutaire bepalingen.
De doelstelling luidt:
“het verbeteren, verfraaien en in stand houden van de infrastructuur van de gemeente Son en
Breugel en voorts al hetgeen met e.e.a. rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel o.m. te verwezenlijken door het leveren van additionele
bijdragen aan projecten zoals bijv. die van beeldende kunst.”
Een meerjaren beleidsplan, ter ondersteuning van bestuursbeleid en daarnaast benodigd om
als ANBI-instelling door het leven te gaan, is i.c. enerzijds vooral afhankelijk van de
wens/vraag naar ondersteuning en anderzijds het aanbod van middelen c.q. aandacht.
Beiden zijn onzekere toekomstige factoren.
Het actuele beleid als zodanig zal bijgevolg de komende jaren in hoofdzaak gebaseerd blijven
op incidentele gegevenheden en zal – daarop afgestemde – ad hoc beslissingen bevatten.
Doel, missie en ambitie.
De huidige doelstelling wordt als volgt aangepast:
“het stimuleren, ontwikkelen en in stand houden van kunst- en sociaal-culturele uitingen in de
ruimste zin des woords in Son en Breugel en het bevorderen van een sociaal-culturele
infrastructuur met de bedoeling de aantrekkelijkheid van wonen en verblijven in Son en
Breugel en de vitaliteit van het dorp te bevorderen, op een wijze die voor al haar inwoners
beschikbaar is”.
De verwezenlijking geschiedt o.m. door:
- verfraaiing ( en handhaving ) van het aanzicht van de gemeente Son en Breugel;
- het in staat stellen van inwoners of lokale instellingen om aan inwoners van Son en
Breugel sociaal-culturele activiteiten te leveren;
- het bevorderen van de handhaving van tradities in het dorp Son en Breugel;
- het stimuleren van kunst- en cultuureducatie, speciaal gericht op jongeren.
Het accent van het fonds ligt primair op het stimuleren en niet op het uitvoeren.
Bestuur.
1. Het bestuur bepaalt het beleid in overeenstemming met onderhavig beleidsplan en haar
statuten en controleert de uitvoering van haar gekozen beleid.
Daartoe houdt het fonds o.m. een actielijst aan, gevoegd bij de notulen, ter
voorkoming van herhaling van besluitvorming en herinnering aan lopende punten.
2. De bepalingen in de statuten m.b.t. benoeming van bestuursleden door stichters en
begunstigers in de statuten vervallen en worden vervangen door vrije benoeming

uit met Son en Breugel verbonden en - betrokken inwoners, bij voorkeur aldaar
woonachtig en divers georiënteerd.
3. I.v.m. een consequente bestuurslijn worden de vanaf den beginne gesteunde doelen en
activiteiten met daaraan verbonden bedragen geïnventariseerd op een inzichtelijk
overzicht.
4. Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
5. Het bestuur maakt gebruik van een ambtelijk secretaris voor notulering van de
vergaderingen en coördinatie, waar nodig.
Omschrijving werving, besteding en beheer van middelen.
1. Via brochure en website, welke steeds geactualiseerd zijn, informeer het fonds de
inwoners en instellingen in Son en Breugel over haar doen en laten en haar
mogelijkheden.
Ook via advertentie en tweemaandelijkse compacte columns in lokale bladen zal
informatie verstrekt worden.
De bewaking van e.e.a. geschiedt door een der bestuursleden, daartoe speciaal
aangewezen.
2. Het fonds onderkent dat voor ondernemers het uitsluitend werven van middelen op
basis van sympathie voor haar doelstelling achterhaald is.
De gedachte “voor wat, hoort wat “ brengt met zich mee dat ook de ondernemer, die
gever of sponsor is, uit commercieel oogpunt bijv. zijn naam of beeldmerk verbonden
wil zien aan de ondersteuning ( lees : gift of sponsoring ).
Naast de gewone giftenverkrijging kan werving door het fonds vooral bij grote
projecten dan ook bestaan uit:
a. het verzoek aan sponsorende ondernemingen om gezamenlijk met het fonds in
bepaalde projecten te investeren of zelfs
b. slechts de rol van bemiddelaar in sponsoring via netwerken of
c. werving/contact met landelijke cultuurfondsen.
3. Voor kleinere projecten en bedragen kan volstaan worden vanuit de eigen middelen.
Als richtlijn, waar in voorkomende gevallen van afgeweken kan worden, wordt voor
kleinere projecten een bedrag van maximaal € 2.000 gehanteerd.
Eigen middelen zijn te verwerven:
–via de hierboven bedoelde voorlichtingskanalen;
–via aandacht bij het notariaat d.m.v. schenkingen en testamentaire regelingen;
–via oprichting van een stichting Vrienden van het Stakenburgfonds met een voor
de aangeslotenen verplichte jaarlijkse bijdrage van € 50.
4. De mogelijke kosten voor werving en beheer van de middelen moeten in redelijke
verhouding tot de bestedingen staan.
De financiële stand en het verloop van de middelen blijkt uit de jaarlijks op
transparante wijze opgestelde jaarstukken.
5. De ter besteding uit te even middelen worden steeds getoetst bij de te ondersteunen
instelling of particulier aan een begroting of plan, duurzaamheid en belang voor de
inwoners van Son en Breugel.
Reservering vermogen.
Er bestaat de bevoegdheid van intering op vermogen doch een minimaal vermogen van €
50.000 zal, degelijk belegd, gehandhaafd blijven.

Aard en omvang van de activiteiten.
1. Het beleid van het fonds is er op gericht om - naast behandeling van aanvragen van
derden - ook zelfinitiërend te zijn in die zin dat, waar haar inbreng of initiatief
toegevoegde waarde heeft voor het welzijn van de inwoners van Son en Breugel, het
fonds actief zal kunnen handelen.
2. Omdat het fonds een belangrijke taak ziet in het op gang brengen van nieuwe
activiteiten zal zij kritisch zijn ten opzichte van herhalingsverzoeken.
3. De oorspronkelijke ambitie om additionele bijdragen aan projecten zoals beeldendeen tastbare kunst te leveren, blijft gehandhaafd
Statuten.
De statuten vergen een updating op de volgende punten :
- aanpassing doelstelling;
- invoeging van de reeds aanwezige ambtelijke ondersteuning;
- fournering van bekwame bestuursleden, zowel vrouwen als mannen, jong en oud,
inwoners en bekend in- en met Son en Breugel.
- overeenkomstig de statutaire regeling in artikel 4 lid 6 wordt het rooster van aftreden
van bestuursleden ( niet geldend voor de voorzitter ) geactiveerd;
- alle regelingen betreffende Stichters en Begunstigers in de statuten verdwijnen;
- de formaliteit van oproepingsbrieven tot een vergadering verdwijnt;
- de communicatie met bestuursleden resp. ambtelijk secretaris geschiedt op alle
mogelijke moderne wijzen.
- de jaarstukken behoeven niet noodzakelijkerwijs vergezeld te zijn van welke
accountant-rapportage dan ook ( artikel 10 ), maar wel zal controle door 2
medebestuursleden van de penningmeester plaatsvinden, alvorens vaststelling door her
bestuur plaatsvindt.
Son en Breugel, 26 oktober 2012

