Beleidsplan
2020 - 2022

STICHTING HERJA

Vooraf
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Herja.
Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de
inkomensverwerving en het beheer hiervan.

Het bestuur van Stichting Herja
Rijssen, juni 2020

Algemeen
Stichting Herja is opgericht op 22 mei 2006 en is statutair gevestigd te Rijssen.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie bestuurders: de voorzitter, de penningmeester en de
secretaris.
Op 15 juni 2006 en 24 december 2007 is door de Belastingdienst een beschikking afgegeven waarin
de Stichting wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Doelstelling
De Stichting heeft statutair ten doel financiële ondersteuning te bieden aan instellingen die aan
algemeen maatschappelijk belang dienen.
De Stichting heeft het beleid om, binnen de kaders van de genoemde doelstelling, met name
aandacht te besteden aan goede doelen betrekking hebbende op bijvoorbeeld:
-

Kankerbestrijding;
Gezondheidszorg in het algemeen;
Jeugd;
Kerk en levensbeschouwing;
Natuurbehoud;
Regionaal / maatschappelijk belang in de breedste zin des woords.

Fondsenwerving
Na oprichting van de Stichting is de Stichting door haar oprichter van financiële middelen voorzien. De
Stichting doet daarom niet aan fondsenwerving.

Beheer van fondsen
Het bestuur van de Stichting beheert het vermogen van de Stichting. Doelstelling is om het gestorte
vermogen in stand te houden. Voorts bepaalt zij de besteding van de middelen binnen de kaders die
de statuten aangeven.
De kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankkosten, website hosting,
beheer van de effectenportefeuille en dergelijke
Jaarlijks legt de Stichting in een beknopt jaarverslag verantwoording af over de besteding van de
middelen. Dit jaarverslag wordt gepubliceerd op de website.

Besteding van fondsen
Elk jaar ontvangt het bestuur van de Stichting via diverse mediators aanvragen voor het verlenen van
financiële hulp. Deze aanvragen worden beoordeeld en afhankelijk van deze beoordeling worden
bedragen toegekend.

Bestuur
De Stichting heeft een bestuur dat bestaat uit drie leden.
De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning.
Het bestuur vergadert periodiek over de binnen gekomen aanvragen inzake haar kernactiviteiten. Van
deze vergaderingen wordt een kort verslag gemaakt.
Daarnaast vergadert het bestuur zo vaak als twee bestuursleden dit wenselijk achten. Van deze
vergaderingen, die met name betrekking hebben op het beleid, budget, vaststellen van de
jaarrekening e.d. worden notulen gemaakt.

Overige gegevens
Stichting Herja is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland te Enschede onder
nummer 08147326.
Het fiscaal nummer van de Stichting is 8158.37.860.
Contactgegevens:
Stichting Herja
Postbus 19
7460 AA RIJSSEN

Stichting Herja
Verslag activiteiten 2019
Periodiek is er vergaderd over de aanvragen die zijn binnen gekomen via de diverse mediators. Na
goedkeuring door het bestuur is de betreffende aanvraag afgewikkeld.
In 2019 zijn aanvragen gehonoreerd van onder andere kerkelijke instanties, organisaties welke ten
doel hebben om ernstige ziektes als bijvoorbeeld kanker, long- en hartaandoeningen te bestrijden en
organisaties welke zorgdragen voor de opvang en verzorging van gehandicapten.

Stichting Herja
Staat van baten en lasten 2019

Baten:
Resultaat uit effectenbeheer

€ 308.732

Overige incidentele baten

€ 18.362

Lasten:
Beheerkosten effectenportefeuille
Goede doelen
Overige lasten
Som der Lasten

€ 16.013
- 42.515
229
€ 58.757

Overschot
Het overschot wordt toegevoegd aan de reserves.

€ 268.337
========

