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Inleiding 

De stichting is opgericht op 6 november 2002 en is ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel te Zwolle onder dossiernummer 05071601. 

 

De stichting is bij beschikking d.d. 20 september 2007 door de belastingdienst met ingang van 1 

januari 2008 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals als bedoeld in 

artikel 6.33 van de Wet Inkomstenbelasting 2001. De beschikking geldt voor onbepaalde tijd zolang 

de Stichting aan de eisen voor een dergelijke instelling blijft voldoen. 

 

Doelstelling 

De stichting heeft ten doel: 

a. het bestrijden van armoede in de gemeente Ommen; 

b. het bevorderen van de culturele en sportieve vooruitgang van de gemeenschap van de 

gemeente Ommen, met name van de jeugd; 

c. het verstrekken van studiebeurzen (in de vorm van giften danwel in de vorm van al dan 

niet rentedragende leningen) aan jongeren die een persoonlijke, sociale of economische 

binding hebben met de gemeente Ommen en die niet zelf in staat zijn een gewenste studie 

te volgen; 

d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

De stichting haar doelstellingen onder meer te verwezenlijken door het nettorendement van het 

vermogen van de stichting verminderd met de inflatie uit te keren. 

 

Herkomst vermogen 

Het startvermogen van de stichting is gevormd door schenkingen van de heer J. de Wilde en 

mevrouw H. de Wilde-Westerveld. In de jaren 2002 tot en met 2006 schonken zij jaarlijks, in de 

vorm van periodieke uitkeringen, bedragen van respectievelijk € 180.000 en € 90.000 bruto aan de 

Stichting. Over de schenking van de periodieke uitkering was destijds door de stichting 

schenkingsrecht verschuldigd. 

 

Werkzaamheden 

De werkzaamheden bestaan enerzijds uit het beheren van het vermogen en anderzijds uit het 

invulling geven aan de statutaire doelstelling. 

De stichting zoekt in het kader van vermogensbeheer naar veilige beleggingen met een rendement 

boven de jaarlijkse inflatie. Het bestuur stelt jaarlijks een jaarrekening en een voor uitkering 

beschikbaar bedrag vast en deelt het voor uitkering beschikbare bedrag mee aan de 

verdeelcommissie. 

De verdeelcommissie roept jaarlijks via advertenties personen en organisaties op om zich te melden 

indien zij verwachten voor een tegemoetkoming door de stichting in aanmerking te komen. De 

verdeelcommissie beoordeelt de aanmeldingen en verdeelt jaarlijks het voor uitkering beschikbare 

bedrag over de (meest) in aanmerking komende aanmeldingen. Het bestuur onderwerpt de 

verdeellijst vervolgens aan een marginale toetsing. Na goedkeuring van de verdeellijst draagt het 

bestuur (de penningmeester) zorg voor de uitvoering daarvan. 

Vermogensbeheer 



Bij het beheer van het vermogen is de veiligheid van het vermogen de belangrijkste factor. Er wordt 

uitsluitend belegd in veilig geachte beleggingen en er worden uitsluitend rekeningen aangehouden 

bij veilig geachte financiële instellingen.  

Het overgrote deel van het vermogen van de stichting is onder hypothecaire zekerheid langdurig als 

lening verstrekt tegen een vaste rentevergoeding. Het resterende deel wordt liquide aangehouden bij 

de Rabobank. 

 

Inkomstenwerving 

De inkomsten van de stichting komen uit de rente-opbrengsten van de hiervoor genoemde 

hypothecaire lening en de banktegoeden. 

Hoewel de stichting openstaat voor alternatieve inkomsten en eenmalige of periodieke schenkingen, 

wordt daar niet actief naar geworven. 

 

Vermogensbesteding 

In de oorspronkelijke statuten van de stichting was opgenomen dat het netto startvermogen 

inclusief inflatiecorrectie in stand diende te blijven. Derhalve werd uitsluitend het rendement op het 

vermogen, voor zover dat uitsteeg boven de inflatie, beschikbaar gesteld voor uitkeringen die 

pasten binnen de voornoemde doelstelling van de stichting. Door relatief lage rendementen en hoge 

inflatiecijfers kon het voor uitkering beschikbare bedrag onvoldoende worden om de doelstellingen 

jaarlijks te verwezenlijken. Derhalve zijn de statuten in 2013 aangepast en is een minimaal 

uitkeerbaar bedrag opgenomen. 

Volgens artikel 2 lid 2 van de huidige statuten tracht de stichting haar doelstellingen onder meer te 

verwezenlijken door het nettorendement van het vermogen van de stichting verminderd met de 

inflatie uit te keren maar mag er elk kalenderjaar, ingaande het kalenderjaar tweeduizend dertien 

minimaal vijftigduizend euro (€ 50.000,00) worden uitgekeerd, welk bedrag ieder kalenderjaar na 

tweeduizend dertien wordt verhoogd met de inflatie over het voorafgaande kalenderjaar. Op deze 

wijze mag derhalve een vermindering van het vermogen plaatsvinden. 

 

Beleid voor de toekomst 

In de toekomst zal de stichting er naar streven het vermogen zoveel mogelijk op peil te houden en 

tegelijkertijd uitkeringen te doen die binnen haar doelstellingen en binnen de statutair aangegeven 

grenzen vallen. 

 

Dit beleid zal in de komende jaren worden uitgevoerd conform hetgeen hiervoor is beschreven tot 

het moment dat het bestuur anders besluit. Het onderhavige beleidsplan is derhalve een 

meerjarenplan dat geldt tot nader order. 

 

Aldus vastgesteld, 

 

Ommen, 8 april 2015 

 

Het bestuur: 

 

H. de Wilde-Westerveld (lid) 

 

H.A. Enting (voorzitter) 

 

G.J. Müller (secretaris/penningmeester)   


