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BELEIDSPLAN  

Stichting Linda Speerstra Foundation  

2019-2023 

 

 

I. Inleiding 

Dit document geeft inzicht in de manier waarop de doelstelling van Stichting Linda Speerstra 
Foundation zal worden uitgevoerd, wat de werkzaamheden zullen inhouden en hoe de 
besteding van het vermogen zal plaatsvinden. Stichting Linda Speerstra Foundation wijdt 
zich aan maatschappelijke projecten voornamelijk in Nederland. 

Stichting Linda Speerstra Foundation is een charitatief fonds dat eind 2009 is opgericht. Dit 
beleidsplan hanteert de missie en de doelstelling voor de periode van 2019 tot en met 2023. 

 
II. Doelstelling  

De doestelling van Stichting Linda Speerstra Foundation is opgenomen in de statuten en 
luidt als volgt: Het steunen van maatschappelijke projecten in Nederland en bij uitzondering 
in het buitenland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.  

Met haar doelstelling beoogt het fonds het algemeen nut te dienen, te investeren in de 
maatschappij om structurele maatschappelijke verandering tot stand te brengen.  

De instelling heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke 
werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit 
het feit dat de instelling de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen 
aan haar doelstelling. 

Het is de bedoeling om het vermogen van de stichting zoveel mogelijk jaarlijks te besteden 
overeenkomstig haar doelstelling. 

De statuten bepalen dat het liquidatiesaldo van de instelling wordt besteed overeenkomstig 
het doel van de stichting. 
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 III.  Strategie 

Het fonds tracht zijn doel te bereiken door het verstrekken van financiële steun aan goede- 
doelenorganisaties met donaties tussen de € 1.000 en € 5.000.  

De voorkeur gaat uit naar organisaties waar vrijwilligers een grote rol spelen. 

Het fonds richt zich op een betere positie van vrouwen, de zelfbeschikking van vrouwen en 
een betere toekomst voor (kans)arme kinderen en jongeren in Nederland. 

IV. Bestedingsbeleid 
 

De besteding vindt onder andere op proactieve wijze plaats; de voorzitter, bestuursleden 
zullen zelf op zoek gaan naar organisaties en projecten om te steunen.  

Daarnaast worden de aanvragen in behandeling genomen die per mail worden ingediend. 

De beslissingsronde kan meerdere keren per jaar plaats vinden maar in ieder geval aan het 
einde van het derde kwartaal. Indien het volledige budget dan nog niet is toegekend, zal er 
mogelijk een nieuwe beslissingsronde plaatsvinden. 

 

V. Financiën 

De instelling werft geen gelden. 

Het fonds zal zijn kapitaal van € 125.000 in vijf termijnen ontvangen: een jaarlijks bedrag 
van € 25.000 van 2019 tot en met 2023. 

Het bestuur beslist jaarlijks hoeveel donaties er gegeven worden en of het gehele bedrag 
van € 25.000 toegezegd zal worden. Als er niet genoeg kwalitatieve of passende 
organisaties zijn dan zal een deel van het bedrag doorschuiven naar de volgende 
beslissingsronde.  

 

VI. Evaluatie  

De evaluatie van de donaties zal aan het einde van het jaar plaatsvinden. Alle begunstigde 
projecten en organisaties zullen een paar maanden na de ontvangst van de donatie een kort 
evaluatieformulier ontvangen. Zij dienen dit formulier in te vullen en jaarlijks – vóór 15 
november – te retourneren. Het formulier zal vragen naar concrete resultaten en naar de 
gesteunde activiteiten. In december vindt de laatste bestuursvergadering plaats waarin de 
gesteunde projecten worden geëvalueerd. In sommige gevallen zullen er 
evaluatiegesprekken met de projectverantwoordelijken plaatsvinden. Organisaties die goed 
hebben gepresteerd zullen worden uitgenodigd om een nieuwe aanvraag in te dienen.  
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VII.  Organisatie en functies 

Mevrouw F.E.W.Bosch, secretaris; mevrouw F.G. Bosch, penningmeester ; mevrouw E. Haak 
en mevrouw P.J.A.G. Vork,  algemeen bestuursleden vormen gezamenlijk het bestuur van 
Stichting Linda Speerstra Foundation  . Allen bekleden deze functie onbezoldigd. De 
voorzitter, mevrouw Linda Speerstra, is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het 
fonds. Er is geen personeel. 

Op grond van de statuten van de instelling en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen 
enkele (recht)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 van Stichting Linda Speerstra Foundation vergadert twee tot drie keer per jaar:  

• Tweede kwartaal - Eerste beslissingsronde vergadering  
• Derde kwartaal - Tweede beslissingsronde vergadering (indien nodig) 
• Vierde kwartaal - Evaluatie en planning vergadering 

 

 
 
 
 


