Beleidsplan Fonds voor Soest
1. Inleiding
De samenleving verandert. Bedrijven zijn meer en meer bezig met de ontwikkeling van een beleid op het
gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen. Burgers willen meer invloed uit kunnen oefenen op hun
directe leefomgeving. Terugtredende overheden moeten keuzes maken, die niet altijd voor alle betrokkenen
even eenvoudig te accepteren zijn. Al deze ontwikkelingen maken nieuwe verbanden binnen de samenleving
noodzakelijk. Het Fonds voor Soest wil deze trends in de samenleving opvangen door als intermediair te
fungeren. Dit kan door bemiddeling en het opzetten van netwerken, maar ook door financiële ondersteuning
van groepen in de samenleving. Bij steeds meer mensen ontstaat de behoefte aan een gevoel om actief bij
te dragen aan de kwaliteit van de eigen leefomgeving. Het idee achter het Fonds voor Soest is dat iedereen
met hart voor Soest en Soesterberg kan bijdragen aan een gezond en leefbaar Soest en Soesterberg. Dit
kan zijn door het doen van aanvragen voor projecten of door het doneren van gelden voor diegenen die op
zoek zijn naar een charitatieve bestemming voor hun vermogen of nalatenschap.
Het Fonds voor Soest is er voor u. Gevers bepalen zelf de doelen waaraan de opbrengsten ten goede
moeten komen.
2. Doel
Het Fonds voor Soest is een stichting, opgericht op xx.xxx. 2016 door een aantal betrokken Soesters.. De
stichting houdt zich bezig met het inzamelen van private gelden om daarmee projecten te ondersteunen die
voor Soest en Soesterberg van algemeen maatschappelijk nut zijn. De ondersteuning kan bestaan uit
financiële en/of organisatorische ondersteuning. Het bestuur draagt zorg voor een beleidsplan, een
communicatieplan en een fondsenwervingsplan. Deze plannen zijn vooral bedoeld om de resultaten van de
inspanningen te kunnen meten en bij te sturen. Verder dienen de plannen als leidraad voor de te
ondernemen activiteiten en het uitzetten van acties. Het bestuur van het fonds stelt ten behoeve van haar
missie gelden beschikbaar, uit de opbrengst van het eigen vermogen.
De stichting probeert haar doel te verwezenlijken onder meer door projecten te ondersteunen die dicht bij
de Soesters staan en een stimulans kunnen zijn op persoonlijke ontwikkeling en leefomgeving. Ook het
stimuleren van creativiteit, zelfontplooiing en maatschappelijk ondernemerschap van Soesters hoort hierbij.
Het Fonds voor Soest haakt ook graag aan op actuele ontwikkelingen. Voor de beginperiode, in de verdere
professionalisering en ontwikkeling van het fonds wenst zij dan ook die sociale initiatieven te steunen die
ook een economische meerwaarde voor Soest oplevert. Denk hierbij aan het schenken van
stimuleringspremies of steunen van stimuleringsprojecten voor bijvoorbeeld culturele en/of sociale
initiatieven.
3. Ambitie
Het Fonds voor Soest heeft de ambitie om het vermogen te laten groeien en om steeds meer mensen te
overtuigen van het nut van het Fonds voor Soest voor de Soester en Soesterbergse samenleving. Dit doet zij
door:
1. continue te werken aan het vertrouwen van de Soester samenleving
2. te zorgen voor een goed en degelijk financieel beleid dat leidt tot vermogensontwikkeling
3. te zorgen voor een goed organisatorisch kader door het formeren van beleid en het voeren van een goede
en degelijk administratie
4. het uitdragen van het Fonds voor Soest als een goede ambassadeur
5. het zorgdragen voor een goede communicatie en verantwoording
6. het bouwen van netwerken en tijdelijke verbanden over verschillende lagen van de samenleving heen
7. het beschikbaar maken van specifieke kennis
8. het bemiddelen bij inzet van vrijwilligers
9. het ondersteunen van projecten vanuit een opgebouwde vermogenspositie
10. het verantwoorde en onafhankelijke beheer van financiële middelen of kapitaalgoederen.
11. het ondersteunen van cultureel maatschappelijk relevante initiatieven
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4. Missie
Door het bieden van een structureel systeem voor het ondersteunen van Soester doelen en projecten levert
het fonds een bijdrage aan vernieuwing en versterking van de kwaliteit van de Soester samenleving. Het
Fonds voor Soest groeit op termijn uit tot een onafhankelijke instelling met een permanent of
semipermanent vermogen om mee te werken. Om geld te genereren zal het fonds zich profileren door
middel van communicatie en voorlichting.
5. Uitgangspunten
Het Fonds voor Soest werkt vraaggestuurd. Aan de ene kant is het fonds afhankelijk van de projecten die
door de Soester samenleving aangeboden worden. Anderzijds is het fonds afhankelijk van de mogelijke
wensen van de gever, het zogenaamde gelabelde geld. Binnen een Fonds op Naam bijvoorbeeld worden de
specifieke doelen van de gever en de nadere regels, criteria, het financieel en administratief beheer en
natuurlijk de naamgeving nauw omschreven. Een Fonds op Naam is zichtbaar en apart onderdeel van het
Fonds voor Soest en wordt apart beheerd. Uiteraard past een Fonds op Naam altijd binnen de
hoofddoelstelling van het Fonds voor Soest. Bij haar activiteiten hanteert het fonds de volgende
uitgangspunten:
o het fonds is onafhankelijk in haar besluitvorming
o het fonds opereert binnen de gemeentegrenzen
o het fonds is transparant van opzet en aanspreekbaar voor iedereen die Soest een warm hart toedraagt
o het fonds verzamelt actief informatie over de ontwikkelingen in de samenleving
o het fonds betrekt alle lagen van de samenleving
o het fonds opereert vanuit een permanent vermogen
o het fonds is constant op zoek naar nieuwe ideeën en ontwikkelingen
o het fonds is flexibel
o het fonds legt openbaar verantwoording af
6. Motto van het Fonds voor Soest
Bij de oprichting kreeg het Fonds voor Soest het motto: "Hart voor Soest" waarmee wordt onderstreept dat
het een echt gemeenschapfonds is. Het fonds is in het leven geroepen op verzoek van burgers die voor hun
vermogen of nalatenschap een bestemming dicht bij huis zoeken. Het fonds opereert binnen de
gemeentegrenzen en is transparant en aanspreekbaar voor iedereen die Soest een warm hart toedraagt.
Onder het motto "Hart voor Soest" ontwikkelt het Fonds voor Soest activiteiten op de volgende
deelgebieden:
o onderwijs
o kunst en cultuur
o Soester erfgoed
o sport en recreatie
o natuur en landschap
o gezondheidszorg
o jeugd- en ouderenzorg
o toegepast onderzoek
- het stimuleren van creativiteit, zelfontplooiing en maatschappelijk ondernemerschap
7. Vertegenwoordiging
Om een doelmatig en breed gedragen organisatie in Soest te bewerkstelligen, is een vertegenwoordiging
vanuit de samenleving noodzakelijk die over een breed netwerk beschikt. Om slagvaardig te kunnen werken
is gekozen voor een gelaagde opzet van bestuur en Raad van Advies. Het brede draagvlak van het Fonds
voor Soest komt onder andere tot uiting in de netwerken die de leden van beide organen om zich heen
hebben en die zekerheid geven tot toegang in alle groepen van de Soester samenleving. Het bestuur houdt
zich bezig met de dagelijkse gang van zaken. De Raad van Advies ondersteunt het bestuur bij haar
activiteiten door het aandragen van projecten, het adviseren van het bestuur bij de besluitvorming,
ondersteuning bij publiciteit bij wervingsactiviteiten, het leggen van verbindingen tussen mensen,
organisaties en het Fonds voor Soest.
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8. Werkwijze
Het Fonds voor Soest beweegt zich binnen de gemeenschap op een aantal terreinen. Het fonds is
gemakkelijk te benaderen voor donateurs en projectaanvragers. De bestuursleden en de leden van de Raad
van Advies zijn voor iedereen beschikbaar om informatie te verstrekken over de missie en de activiteiten van
het Fonds voor Soest. Het bestuur selecteert de projecten die zij wil ondersteunen met zorg, waarbij
speciaal gelet wordt op de beoogde doelgroep(en) en het mogelijke resultaat van het project binnen Soest.
Het fonds zal in uitzonderlijke gevallen zelf projecten uitvoeren. De betrokkenheid blijkt uit financiële
ondersteuning en het eventueel bemiddelen in managementcapaciteit voor grotere projecten en de inzet van
haar netwerk, kennis en expertise.

Besteding van vermogen
Het vermogen zal worden besteed aan projecten en initiatieven die bijdragen aan de eerder genoemde
doelstellingen. Het gaat daarbij om ideeën, projecten en initiatieven die Soest in sociaal opzicht stimuleert
en/of activeert.
· De stichting bouwt slechts een beperkt eigen vermogen op.
· De stichting maakt beperkt kosten om haar zichtbaarheid in Soest te bevorderen.
· De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Werkzaamheden van het Fonds voor Soest
a) het werven van giften;
b) het beheer van deze giften;
c) het beoordelen van aanvragen;
d) toekennen van financiële bijdragen;
e) toezien op de juiste besteding van deze bijdragen;
f) verzorgen van publiciteit voor de activiteiten van de stichting;
g) voeren van administratie en secretariaat.

a) werven van giften
De werving van giften gebeurt op kleinschalige maar effectieve, directe manier binnen de relatienetwerken
van de donateurs.
b) beheer van deze giften
Het kapitaal van het Fonds voor Soest wordt beheerd op een rekening-courant van de Rabobank Soest. De
directe kosten zijn maximaal 10% van het totale kapitaal en hebben betrekking op uitgaven aan de
fondsbeheerder, bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel en eventuele
juridische kosten. Het beheer van de giften en kosten wordt verzorgd door de penningmeester.
c) beoordelen van aanvragen
Alle aanvragen komen bij het bestuur binnen die ze vervolgens controleert op volledigheid. Daaronder valt
onder andere een heldere omschrijving van het idee, wat het doel is en voor wie, wat er nodig is, hoe het
besteed wordt en wat het beoogde resultaat is. Daarnaast is er een planning en begroting benodigd.
Het bestuur is met de aanvrager in contact om te adviseren bij het klaarmaken van het plan. Dan maakt het
bestuur een extractie van het plan met daarachter de originele aanvraagstukken en schrijft daarbij een
aanbeveling. De bestuursvergaderingen vinden elk kwartaal plaats. Tijdens de bestuursvergadering worden
de binnengekomen aanvragen besproken waarna besluitvorming wordt genomen door het bestuur. Dit
besluit kan inhouden het toekennen of afwijzen van een financiële bijdrage.

d toezien op de juiste besteding van deze bijdragen
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Afhankelijk van het stappenplan dat de aanvrager indient en de tussentijdse resultaten kan een donatie
gefaseerd worden uitgekeerd. Zo kan het Fonds voor Soest de donatie en de besteding goed volgen.
f) verzorgen van publiciteit voor de activiteiten van de stichting;
Het Fonds voor Soest is actief op sociale media en stuurt met regelmaat persberichten uit. Zij communiceert
over aanvragen die welkom zijn, de processen die gaande zijn en de projecten die een donatie hebben
gekregen.
g) voeren van administratie en secretariaat.
Alle correspondentie, zoals aanvragen, worden gezonden aan het secretariaat. Alle aanvragen worden
vervolgens behandeld door het bestuur.
9. Vermogenspositie
De ontvangen schenkingen/legaten worden toegevoegd aan het eigen vermogen van het Fonds voor Soest
waarvan de gelden worden toegewezen voor activiteiten op de verschillende deelgebieden. Het bestuur
beslist hierover. Met donaties vanaf € 25.000 kan een “Fonds op Naam” worden opgericht. Hiervan bepaalt
de gever zelf de doelstelling en heeft op die manier maximaal invloed op de wijze van besteding van het
rendement van dit vermogen.

Beheer van het vermogen
Uitgangspunt is dat het vermogen wordt besteed aan de doelstellingen van het Fonds voor Soest. Ten behoeve van het
beheer van het vermogen wordt een rekening-courant en een spaarrekening geopend.
Afhankelijk van de hoogte van het vermogen en het aantal aanvragen kan het Fonds voor Soest besluiten reserves op te
bouwen bedoeld voor specifieke projecten waarvan de komst zeker is maar de uitvoering nog in de toekomst ligt.
Bijvoorbeeld voor een cultureel evenement die in een selectieprocedure voor de locatie Soest in de race is.
Als er een situatie ontstaat dat gelden voor langere tijd onder beheer van het Fonds voor Soest vallen (bijv. giften welke
nog niet direct worden besteed), dan zal het Fonds voor Soest zorg dragen dat deze gelden naar de spaarrekening
worden overgeboekt. Het vermogen zal bestaan uit kas- en geldmiddelen, er zijn geen overige bezittingen.
10. Projecten
Het Fonds voor Soest selecteert goede initiatieven binnen de doelstelling en verzorgt alle bijdragen binnen
de regels en richtlijnen die door het Fonds voor Soest zijn opgesteld. Het bestuur van het Fonds voor Soest
zorgt jaarlijks voor een overzicht van alle toekenningen uit het Fonds op Naam. Het Fonds voor Soest beslist
zelf of een aanvraag wordt gehonoreerd uit het eigen budget, uit dat van een Fonds op Naam of een
combinatie.

Financieel beleid
Een accountant maakt per kwartaal een financiële rapportage. Binnen 6 maanden na afloop van een
boekjaar verzorgen zij ook de jaarrekening over het afgelopen boekjaar. De jaarrekeningen worden
gepubliceerd op www.fondsvoorsoest.nl

Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens
Het Fonds voor Soest is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
68429754 als Stichting Fonds voor Soest
Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:
·A.L.F. Trippaers : secretaries
·A.P.G.J. Buijvoets AA/RB : penningmeester
·drs C.G.W. Uijland: voorzitter
·D.C.J. Takke - Bestuurslid
drs M.H.C. Timmermans-Wiersma - Bestuurslid
·mr. W.M.E. van Veeren – vice-voorzitter
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Het fiscaal nummer van de stichting is 8574.37.501
De jaarverslagen worden vervaardigd door een accountantskantoor en gepubliceerd op
www.fondsvoorsoest.nl
De organisatie van Stichting Fonds voor Soest is te bereiken via het secretariaat :
Fonds voor Soest
Veenbesstraat 110
3765 BC Soest
info@lokaalfondssoest.nl
035-6032577

NB: In aanvang, voor oprichting, was de werknaam voor de Stichting Fonds voor Soest “Lokaal Fonds
Soest”. Daar waar in publicaties deze naam nog staat vermeld, wordt de Stichting Fonds voor Soest bedoeld.
Het bestuur streeft er naar deze naam eenduidig te blijven gebruiken.
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