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Beleidsplan Stichting Tiny en Anny van Doorne Fonds 

1. Inleiding 
 

Stichting Tiny en Anny van Doorne Fonds (hierna: de Stichting) is opgericht ten kantore van 

Notaris Raijmakers te Eindhoven op 14 december 1999 door mevrouw J.W.Th. van Doorne 

en mevrouw M.P.M. van Doorne. 

2. Strategie 

2.1 Statutaire doelstelling 
 

De Stichting heeft ten doel: 

  

1. Het verlenen van financiële steun aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, 

culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen;  

2. De stichtsters en zij die deel uitmaken van het bestuur van de Stichting zullen nimmer 

rechtstreeks danwel zijdelings een uitkering uit de stichting mogen ontvangen. 

 

De Stichting kent géén winstoogmerk. Dit blijkt ook uit de feitelijke werkzaamheden. De 

Stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de 

instelling de met activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar 

doelstelling. 

 

Artikel 12 van de statuten bepaalt dat bij opheffing van de Stichting een eventueel batig 

liquidatiesaldo moet worden besteed aan een instelling conform de doelomschrijving van de 

stichting.  

 

Feitelijk zal dit inhouden dat een eventueel batig liquidatiesaldo aan een instelling wordt 

uitgekeerd zoals bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet 

Inkomstenbelasting 2001, dan wel op enigerlei andere wijze waarmee het algemeen belang 

wordt gediend. 

2.2 Missie 
 

De Stichting zet zich in om goede doelen en algemeen nut beogende instellingen financieel te 

ondersteunen. Het bestuur beoordeelt iedere aanvraag op zich of deze op steun van de 

Stichting kan rekenen. 
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3. Beleid 

3.1 Te verrichten werkzaamheden van de Stichting 
 

De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit: 

- Beheer van het vermogen van de Stichting; en 

- Beoordelen of aanvragen in aanmerking komen voor steun. 

3.2 Werving van gelden 
 

De Stichting is géén fondswervende instelling.  

 

De Stichting heeft vanuit een legaat het vruchtgebruik over een vermogensdeel welk is 

nagelaten door een van de oprichters van deze Stichting. Dit recht op vruchtgebruik eindigt op 

31 december 2025. 

3.3 Beschikken over het vermogen van de instelling 
 

Op grond van de statuten van de Stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele 

(rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele 

(rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen. 

 

Het bestuur, bestaande uit tenminste 3 (rechts-)personen, kan in een vergadering alleen 

besluiten nemen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is of vertegenwoordigd 

is. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.  

3.4 Uitkeringsbeleid 
 

Het bestuur bepaalt het uitkeringsbeleid met dien verstande dat de uitkeringen ten al tijden 

plaatsvinden conform wat beschreven is in de statuten van de Stichting. 

4  Beheer 

4.1  Vermogen van de stichting 
 

Het was de wens van de erflaatster dat het vermogen dat wordt opgebouwd met de jaarlijkse 

vruchten in stand zal blijven, om daardoor de stichting in staat te stellen op lange termijn 

uitkeringen van betekenis te kunnen doen die passen binnen de doelstelling van de stichting. 

Het bestuur streeft naar een uiteindelijk niveau van jaarlijkse uitkeringen van minimaal € 1 

mln. (op basis van het prijspeil per 1 januari 2008).  

 

Aangezien de omvang van de jaarlijkse vruchten en het rendement op het belegde vermogen 

en de inflatie van jaar tot jaar, maar ook op lange termijn, aanzienlijk kunnen verschillen, 

zullen de jaarlijkse uitkeringen voorshands aanzienlijk lager dan € 1 mln. moeten zijn. Om het 
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gewenste niveau van € 1 mln. te halen zal het vermogen jaarlijks moeten toenemen met de 

ontvangen vruchten en met een percentage gelijk aan de inflatie. 

4.2  Beloning beleidsbepalers 
 

De beleidsbepalers van de Stichting, zijnde de drie bestuurders ontvangen, conform artikel 4 

lid 5 van de statuten, geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 

vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

4.3  Beschrijving administratieve organisatie 
 

De administratie wordt, in opdracht van het bestuur, gevoerd door VADO Beheer B.V. te 

Eindhoven. 

 

Uit deze administratie zal de aard en omvang blijken van: 

- de inkomsten en het vermogen van de Stichting; 

- de kosten van verwerving van gelden en het beheer van de Stichting; 

- de andere uitgaven van de Stichting; en 

- de inkomsten en het vermogen van de Stichting. 

 

 

 

 

 

 


