Beleidsplan Stichting Swart-van Essen
Inleiding
-

-

-

De statutaire doelstelling van de stichting luidt:
De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen aan binnen het Rijk gevestigde
rechtspersonen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk
belang beogen, een en ander als bedoeld in artikel 24, lid 4, der Successiewet 1956 en welke
rechtspersonen ten doel hebben het bevorderen en ondersteunen van belangen op sociaal,
cultureel en wetenschappelijk gebied, zulks met name door:
(i) het verlenen van subsidie of ondersteuning aan instellingen of personen, teneinde er toe
mede te werken, dat aan personen, wier financiële omstandigheden dit niet zouden toelaten,
de mogelijkheid wordt verschaft een wetenschappelijke opleiding of een opleiding tot het
verkrijgen van bekwaamheden voor de uitoefening van een beroep, te volgen:
(ii) het verlenen van ondersteuning aan personen, die tengevolge van ziekte, zwakheid van
geestelijke vermogens of invaliditeit in behoeftige omstandigheden verkeren.
De stichting richt zich vooral op het doen van uitkeringen aan in de doelstelling van de
stichting bedoelde rechtspersonen gevestigd in Rotterdam en omstreken.

-

De stichting heeft geen winstoogmerk.
Het bestuur bepaalt de bestemming van het liquidatiesaldo van de stichting. Die bestemming
dient overeen te komen met het doel van de stichting.

Beleid
-

-

De stichting beoordeelt binnengekomen verzoeken tot het verstrekken van een uitkering.
Daarbij gaat het bestuur uit van de doelstelling van de stichting en beperkt het zich tot
projecten van instellingen binnen de regio Rotterdam.
Het bestuur in zijn geheel beoordeelt alle verzoeken.
Uitkeringen geschieden als regel ten laste van de reguliere inkomsten van het vermogen van
de stichting, zoals renten en dividenden.

Beheer
-

Alle bestuurders zijn betrokken bij het beheer van het vermogen van de stichting.
Jaarlijks maakt het bestuur een jaarrekening op waaruit het vermogen van de stichting en de
door de stichting gedane of toegezegde uitkeringen blijken.
De beheerskosten blijken eveneens uit bedoelde jaarrekening.
De bestuurders komt geen beloning toe.
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