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BELEIDSPLAN van Stichting ZONNEWENDE 

 
 
 

1. Doelstelling. 
 
De Stichting Zonnewende is een vermogensfonds met als doelstelling, het 
verlenen van financiële steun aan of ten behoeve van: 

a. minderjarige kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke 
beperking; 

b. de gezinnen waartoe deze kinderen behoren; 
c. de individuele leden van deze gezinnen. 

De financiële steun zal er zoveel mogelijk op gericht zijn om de kinderen 
met een beperking en de gezinnen waartoe deze kinderen behoren in staat 
te stellen met vakantie te gaan of voor recreatie doeleinden aan te wenden. 
 
Het bestuur stelt de criteria vast die worden gehanteerd voor besluiten die 
het toekennen van financiële steun betreffen. Deze criteria betreffen een 
inkomenstoets bij de aanvrager van de steun en de maxima van de toe te 
kennen bedragen. 
In dit kader kan het bestuur ook besluiten financiële steun te verlenen aan 
doelen met een doelstelling die in hoge mate vergelijkbaar is met  het  
verlenen van steun aan personen in de omstandigheden genoemd onder a 
t/m c . 
 
Het bestuur legt  over het gevoerde beleid verantwoording af in het 
jaarverslag van de Stichting. 
 

2. Bestuursstructuur. 
 
Overeenkomstig de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, 
(WBTR) is gekozen voor het model van de “One Tier Board”. Dit houdt in, 
dat uitvoering, vaststelling en toezicht van beleid zijn verenigd in het 
bestuur en er derhalve geen sprake is van een extern toezicht college. 
Het bestuur is statutair gevestigd in Graft en bestaat uit tenminste vier en 
ten hoogste zeven leden. Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting in- en 
buiten rechte. 
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3.Mission statement. 
 

Het bestuur streeft er naar voor onbepaalde tijd, zonder onderscheid te 
maken op grond van religieuze- of levensbeschouwelijke overtuiging van 
degene aan wie financiële steun wordt verleend, haar doelstellingen te 
verwezenlijken. En op deze wijze een positieve bijdrage te leveren aan het 
sociaal domein. 
 

4. Beleggingsbeleid. 
 
Het beleggingsbeleid van de Stichting is er op gericht het vermogen, 
gecorrigeerd met het jaarlijks inflatiecijfer, in stand te houden. 
Het beleggingsbeleid wordt uitbesteed aan een professionele 
vermogensbeheerder, die met regelmaat verslag uitbrengt over het door 
hem gevoerde beleggingsbeleid waarvan het risicoprofiel door het bestuur 
is vastgesteld. 
Het bestuur is en blijft verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid en ziet 
toe op de gemaakte afspraken met de vermogensbeheerder. 
 

 
5. Uitkeringsbudget. 

 
Het bestuur stelt jaarlijks het budget vast welk beschikbaar wordt gesteld 
voor de financiële steunverlening.  Het budget kan voor meerdere jaren 
worden bepaald, doch zal jaarlijks wel of niet worden bevestigd, mede 
afhankelijk van de ontwikkeling van het vermogen van het fonds en het 
beroep dat wordt gedaan op financiële ondersteuning. 
Hierbij geldt dat om de twee jaar bij de Stichting een financiële bijdrage kan 
worden aangevraagd. Een eventuele uitzondering hierop kan door het 
bestuur worden toegestaan. 
 
 

6. Beloningsbeleid. 
 
De secretaris van het bestuur ontvangt een door het bestuur jaarlijks vast te 
stellen bescheiden honorarium voor de werkzaamheden. 
De secretaris van het bestuur voert het secretariaat van de Stichting en 
houdt hiervan archief. Aanvragen voor financiële steun worden gericht aan 
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de secretaris van de Stichting en de secretaris  draagt zorg voor de 
voorbereiding voor besluitvorming van de aanvragen in het bestuur. 
 
De werkzaamheden inzake de administratie en verweking van de 
aanvragen worden uitgevoerd door een professionele partij die hiervoor 
een door het bestuur vast te stellen vergoeding ontvangt. 
 
De bestuursleden ontvangen een door het bestuur vast te stellen 
bescheiden vacatiegeld voor het voorbereiden, en het bijwonen van de 
bestuursvergaderingen. 
 

7. Communicatiebeleid. 
 
Het bestuur onderhoudt contacten met andere fondsen met min of meer 
vergelijkbare doelstelling, om zo mogelijk gezamenlijk aangevraagde 
financiële steun mogelijk te maken. 
Door middel van onder meer de website van de Stichting  treedt het bestuur 
naar buiten op om de Stichting bekendheid te geven. 
(stichtingzonnewende.org) 
Voorts geeft het bestuur een informatie folder (Flyer) uit die met name 
beschikbaar is voor instellingen in het sociaal domein en daaraan verwante 
organen. 
De Stichting Zonnewende is lid van de koepelorganisatie FIN, de branche- 
organisatie voor vermogensfondsen. 
 
 

8. ANBI. 
 
De Stichting Zonnewende is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Aan de Stichting Zonnewende is door de Belastingdienst per beschikking 
dd. 25 mei 2021 onder RSIN/fiscaalnummer 8191 95 066  de ANBI status 
verleend. 
 
 
Amsterdam, juli 2021. 
 
 
 
 


