Beleidsplan stichting Theodora Boasson

Doelstelling
De Stichting Theodora Boasson heeft het statutaire doel het financieel steunen van medisch
onderzoek, sociaal culturele activiteiten alsook sociaal maatschappelijke dienstverlening. Hiertoe
behoren in ieder geval de volgende stichtingen: de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Plan
Nederland. De helft van de jaarlijkse baten wordt gedoneerd aan deze drie stichtingen en de andere
helft is bestemd voor projecten of activiteiten op het gebied van recreatieve doeleinden voor
kinderen in Nederland met lichamelijke, geestelijke of sociale problemen.
De stichting wil door haar bijdragen een project of een activiteit mogelijk maken, die anders niet
gerealiseerd kan worden. Zij richt zich daarbij op kinderen met een achterstand, bijvoorbeeld
kinderen die (chronisch) ziek zijn, opgroeien in armoedige omstandigheden of die een geestelijke
beperking hebben. Bijdragen van de stichting zijn bedoeld voor activiteiten die rechtstreeks aan deze
kinderen ten goede komen.

Werkwijze
De aanvragers dienen rechtspersonen te zijn en een bijdrage van de stichting Theodora Boasson zal in
beginsel een bedrag van € 10.000, - per project niet te boven gaan. Als een organisatie driemaal een
toekenning van de stichting Theodora Boasson heeft ontvangen, zal een nieuwe aanvraag minimaal
vijf jaar later pas weer in behandeling worden genomen.
De stichting Theodora Boasson neemt alleen aanvragen in behandeling als deze volledig
gedocumenteerd zijn. De voor de beoordeling benodigde documentatie is beschreven in het bij het
secretariaat van de stichting te verkrijgen aanvraagformulier. Het bestuur van de stichting bekijkt
aanvragen kritisch om zeker te zijn dat zoveel mogelijk van de financiële middelen daadwerkelijk voor
de activiteiten voor de kinderen met een achterstand worden benut. Het bestuur kijkt bij de
beoordeling van de aanvragen bijvoorbeeld naar het eigen vermogen van de aanvrager en het exacte
doel en de doelgroep waarvoor een bijdrage wordt gevraagd.
De Stichting heeft geen winstoogmerk en werft geen gelden. De Stichting wordt belangeloos
administratief ondersteund door een van de eerder genoemde drie fondsen. Het vermogen wordt
voor het grootste deel (ca. 90 %) beheerd door haar bank en voor het resterende deel door het
bestuur van de stichting.
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Activiteiten
De activiteiten van de stichting Theodora Boasson bestaan uitsluitend uit het geven van financiële
bijdragen die binnen de statutaire doelstelling vallen. De doeluitgaven bedragen in de regel ca.
€250.000 per jaar en in bijzondere gevallen worden extra gelden aangewend.

Bestuur en administratie
De bestuurders van stichting Theodora Boasson ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden
en declareren geen onkosten. De stichting heeft geen personeelsleden in dienst. Het bestuur wordt
gevormd door:
Mevr. mr. E.A.L. van Emden, voorzitter
Mevr. drs. D.C. Bloemkolk, bestuurslid (aangewezen door de Hartstichting)
Dhr. R.M. Kamphuis, bestuurslid (aangewezen door KWF Kankerbestrijding)

De administratieve ondersteuning wordt verzorgd door Mevrouw A. Nelisse.

Contactgegevens
Stichting Theodora Boasson p/a
Postbus 300, 2501 CH Den Haag
T: 070 – 315 55 96
E: TheodoraBoasson@gmail.com
RSIN 814462546
KvK 27256065
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