BELEIDSDOCUMENT STICHTING CURA II
2014 - 2019
Op 6 november 1984 werd door Stichting Cura I ten overstaan van notaris Mr J.W.F.Swane te Utrecht opgericht de
Stichting Cura II (hierna te noemen ‘de stichting’). Het oorspronkelijke kapitaal van de stichting bestaat uit het
daartoe bij oprichting afgezonderde vermogen en hetgeen door erfstellingen, legaten of schenkingen werd verkregen.
De beleidskaders van de stichting worden begrensd door de navolgende
statutaire doelstelling:
“Het doen van uitkeringen aan natuurlijke personen en rechtspersonen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een
algemeen maatschappelijk belang beogen”
Binnen de grenzen van deze statutaire doelstelling heeft het bestuur een beleid ontwikkeld volgens welke de activiteiten
van de stichting feitelijk worden vorm gegeven.

beleidsmatige doelstelling:


De stichting fungeert als een vermogensfonds en is derhalve voor wat betreft haar bestedingen
vooral afhankelijk van het te realiseren rendement op vermogen. Het bestuur heeft een belangrijk
deel van haar vermogen belegd in effecten / liquiditeiten en het beheer daarover toevertrouwd aan
professionele vermogensbeheerders. Periodiek evalueert het bestuur met betrokken
vertegenwoordigers over de uitvoering van het beleggingsbeleid conform het afgegeven mandaat.



De stichting biedt, via directe Nederlandse contacten, steun aan maatschappelijke organisaties in
ontwikkelingslanden



De stichting beoogt bij te dragen aan de verbetering van economisch- en/of sociaal maatschappelijke
omstandigheden van achtergestelde (groepen van) personen door middel van financiële steun;



De stichting focust direct of indirect op concrete geïdentificeerde doelen en projecten en mijdt
derhalve begunstiging van algemene middelen van (andere) steunfondsen;



De stichting streeft naar meerjarige samenwerkingsverbanden met begunstigden teneinde blijvende
positieve veranderingen te bewerkstelligen.



De stichting verkent zelf de mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden en selecteert potentiële
partners.



De stichting onderkent het belang van draagvlak en bewustwording onder jongeren in de
Nederlandse samenleving voor ontwikkelingssamenwerking en kan scholieren / studenten de
financiële mogelijkheid bieden om zich actief in te zetten voor projecten in een ontwikkelingsland.



De stichting ontplooit geen activiteiten gericht op fondsenwerving. Binnen de kaders van de
statutaire doelstelling kan de stichting donaties doen of ontvangen van Stichting Cura I. Het
aanwezige vermogen, de rendementen en hetgeen uit erfstellingen, legaten of schenkingen wordt
verkregen staat ten dienste van de doelstelling.

Hernieuwd vastgesteld te Maastricht d.d. 11 september 2014 en overeenkomstig de wensen van de
belastingdienst, team ANBI, nadien geüpdatet.
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