Beleidsplan Marthe van Rijswijck Foundation voor de jaren 2021 en 2022
Samenstelling bestuur:
De heer R.L.H. Sprangers, Groenendaalseweg 60, 7371 EZ Loenen, voorzitter;
De heer H. van der Broek, Bergstraat 13-15, 3811 NE Amersfoort, secretaris;
De heer J. Brouwer, Johannes Verhulststraat 50, 1071 NG Amsterdam, penningmeester
De bestuurders van de stichting bekleden een onbezoldigde functie en ontvangen ook geen vaste
onkostenvergoeding of andersoortige vergoedingen. Er is geen rooster van aftreden.
Doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling:
De stichting heeft als doelstelling “het bijdragen aan een betere toekomst voor kinderen”. Er wordt
vormgegeven aan deze doelstelling door het steunen van kleinschalige ontwikkelingsprojecten die
zich richten op kinderen over de hele wereld. De projecten die in aanmerking komen zijn projecten
die afgerond worden binnen een tijdsbestek van maximaal 1 jaar en die niet meerdere jaren
financiering vereisen. Er worden geen exploitatiekosten betaald en geen meerjarige verplichtingen
aangegaan.
De wijze van verwerving van inkomsten:
De stichting verwerft haar middelen vrijwel volledig in de vorm van giften vanuit de Stichting
Sprangers Jeugdfonds (SSJ). In het verleden is SSJ altijd afhankelijk geweest van dividend
uitkeringen van Sprangers Bouwbedrijf. Vanwege het faillissement van Sprangers bouwbedrijf heeft
SSJ nagenoeg geen inkomsten meer en is het op dit moment niet mogelijk om een prognose te
maken voor toekomstige giften vanuit SSJ en of er in de toekomst nog gelden beschikbaar komen is
op dit moment niet te zeggen. Er worden geen kosten gemaakt voor de verwerving van gelden.
Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling:
1. Het beheer van het vermogen is, sinds het faillissement van Sprangers Bouwbedrijf, in handen
van de Marthe van Rijswijck Foundation.
2. De stichting verstrekt geldelijke uitkeringen aan stichtingen in binnen- en buitenland, conform
artikel 2 van de Stichtingsakte. Het bedrag van deze geldelijke uitkeringen wordt begroot op €
90.000 per jaar.
3. De kosten van de stichting worden geraamd op € 23.000 per jaar bestaande uit salaris kosten,
office kosten en website kosten.
4. De prognose van ontvangsten (0) en uitgaven (€ 113.000) leidt tot een negatief exploitatiesaldo
van dit bedrag per kalenderjaar.
5. Het bestuur acht het eigen vermogen toereikend om dit negatieve exploitatiesaldo te kunnen
dekken.
Aldus vastgesteld op de bestuursvergadering van 16 september 2021

