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Beleidsplan 2013-2017 van Stichting Anitya Foundation
Dit Beleidsplan is vastgesteld door het Bestuur op 12 februari 2013.
Algemeen
- In overeenstemming met het statutaire doel valt de Stichting primair te karakteriseren
als een zelfwerkend fonds (een “operating foundation”), ofwel een MRI fonds
(Mission Related Invested). Aldus is een aanmerkelijk gedeelte van het
fondsvermogen direct en permanent aangewend ten behoeve van de “groene”
materiële vaste activa, i.c. natuur, bos en landschap. De financiële activa van de
Stichting zijn van relatief gering belang.
- De immateriële maatschappelijke impact is substantieel, maar is (daarom dus) niet
zichtbaar in de jaarlijkse Staat van baten en lasten. Door de duurzame
instandhouding van de Stichtingsbezittingen inzake natuur, bos en landschap wordt
immers dagelijks en onbaatzuchtig rust, ruimte, natuurbeleving, CO2 binding en
biodiversiteit van onze flora en fauna “geproduceerd”. Daarnaast vormen de
houtopstanden een essentiële bron van hernieuwbare energie c.q. biomassa en
worden via onze groene bezittingen ecosysteemdiensten geleverd zoals groenblauwe diensten. Deze immateriële, maatschappelijke baten zijn nauwelijks te
kwantificeren en blijken dus niet uit onze Staat van baten en lasten.
- De Stichting heeft geen loonlijst en werkt grotendeels met (merendeels uiterst
professionele en toegewijde) vrijwilligers. Wat deze groep niet kan of wil realiseren
wordt bij derden uitbesteed.
Beleid 2013-2017
- Het belangrijkste groene bezit betreft sinds 2008 NSW landgoed Kranengoor te
Laren (Gld), dat historisch een onderdeel is van het eeuwenoude landgoed
Verwolde.
- Het beleid is primair gericht op de ontwikkeling, (her)inrichting, conservering en
duurzame instandhouding van dit landgoed.
- Het Stichtingsvermogen dat niet direct is geïnvesteerd in de groene, duurzame
bezittingen van de Stichting, staat met rendement en kapitaal te dienste van de
ontwikkeling, conservering en het duurzame behoud van alle groene bezittingen.
- Het beleggingsbeleid inzake dit niet-in-groen geïnvesteerde Stichtingsvermogen is
gericht op een verantwoorde mix van liquiditeiten (sparen en deposito’s), courante
beursgenoteerde effecten en een portefeuille commercieel vastgoed via direct en
indirect gehouden deelnemingen.
Deze mix kan door het Bestuur nader worden aangepast naar aanleiding van
regelmatige evaluaties, mede afhankelijk van de behoefte van de groene
Stichtingsbezittingen en de dynamiek op de markten van de diverse
beleggingscategorieën.
- De kosten van de eigen organisatie en het beheer waaronder begrepen de
administratie worden zo beperkt mogelijk gehouden en blijken jaarlijks uit de
jaarstukken.

- De Stichting kent als vermogensfonds geen kosten ter verwerving van fondsen want
de Stichting is geen fondswervende instelling. De jaarlijkse baten bestaan
hoofdzakelijk uit het rendement op het vermogen, uit behaalde resultaten bij
vermogensmutaties en uit niet structurele giften.
- De Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbaatzuchtig en ontvangen ook
geen ongespecificeerde onkostenvergoeding en geen vacatiegeld.
(einde)

