De Vereniging beheert haar vermogen en wendt de opbrengst daarvan, na aftrek van haar
kosten, aan binnen haar doelstelling.
Het vermogen van de Vereniging is belegd defensief in courante aandelen en obligaties.
Het doel is om een jaarlijkse opbrengst te genereren, welke kan worden aangewend voor
haar doelstelling.
Tevens wordt getracht om het vermogen zoveel mogelijk in stand te houden. In dit kader
worden gerealiseerde koerswinsten aan het vermogen toegevoegd.
Het bestuur toetst deze toevoegingen aan het verloop van het vermogen en de hoogte van
de inflatie in de betreffende periode. Het meerdere kan worden toegevoegd aan de jaarlijkse
opbrengsten en aldus worden aangewend binnen de doelstelling van de Vereniging.
Jaarlijks is ongeveer € 150.000,- beschikbaar voor haar doelstelling.
Er wordt naar gestreefd 50 % van de beschikbare gelden te besteden aan projecten in het
buitenland en 50 % aan projecten in Nederland.
De aanvragen voor projecten in het binnenland worden onderverdeeld in aangepaste auto’s,
vakantiekampen en overige bestemmingen. Voor aangepaste auto’s gold in 2012 een
maximumbijdrage van € 1.000,-, dit is in 2013 op € 1.500,- vastgesteld en voor
vakantiekampen € 1.000,-.
Een aanvraag kan schriftelijk of telefonisch worden ingediend.
De ingediende aanvragen worden behandeld op de vergadering en daarover wordt besloten
op basis van consensus.
Bijdragen kunnen direct worden gegeven of in de vorm van een garantie. De garantietermijn
bedraagt in principe een jaar.

Voor toewijzing komen in aanmerking:
- projecten op het gebied van gezondheidszorg en zorg voor gehandicapten
- pleegoudergezinnen
- onderwijsactiviteiten
- (school)kampactiviteiten
- individuele vakanties van kinderen met ernstige problemen.
- kinderopvangactiviteiten
- verbouw- en inrichtingskosten voor zorgbehoevende jongeren
- aanvullende financiële steun, daar waar de overheid in wettelijke zin niet of niet
voldoende voorziet.
Een aanvraag kan slechts worden toegewezen indien de financiële situatie van degene ten
behoeve van wie de aanvraag wordt gedaan van dien aard is, dat een bijdrage
noodzakelijk is.

