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Vooraf

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hedi-Fonds.

Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving van
fondsen en het beheer hiervan.

Het bestuur van Stichting Hedi-Fonds
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Algemeen

Stichting Hedi-Fonds is opgericht op 1 juli 1996 en statutair gevestigd te Rijssen.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie bestuurders: de voorzitter, de penningmeester en de
secretaris.

De Inspecteur der Registratie en Successie te Zwolle heeft op 22 juli 1996 goedgevonden Stichting
Hedi-Fonds Buitenland, gevestigd te Rijssen te rangschikken onder de rechtspersonen, bedoeld in
artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956.

Op 20 september 2007 is door de Belastingdienst een beschikking afgegeven, waarin Stichting Hedi-
Fonds Buitenland per 1 januari 2008 wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Op 21 november 2012 is middels een statutenwijziging de naam Stichting Hedi-Fonds Buitenland
gewijzigd in Stichting Hedi-Fonds.

Doelstelling

De Stichting heeft statutair ten doel de financiële hulpverlening aan mensen in nood, waar ook ter
wereld en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daarvoor
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De Stichting stelt zich ten doel het verlenen van financiële hulp aan personen en projecten in met
name in Rijssen en omgeving.

In het algemeen is de hulp eenmalig. Bij aanvragen van particuliere personen geldt dat deze moet
worden ingediend door een erkende instelling of persoon, zoals de sociale dienst, jeugdhulpverlening,
maatschappelijk werk, wijkagent, enz.
Het fonds helpt alleen als reguliere (overheids-) hulp niet mogelijk of onvoldoende is.

Fondsenwerving

De baten bestaat met name uit lijfrenteschenkingen.
De Stichting doet vooralsnog niet aan fondsenwerving.

Beheer van fondsen

Het bestuur beheert het vermogen van de Stichting en bepaalt de besteding van de middelen binnen
de kaders die de statuten aangeven.
De verworven fondsen worden zo direct mogelijk besteed (gericht met zo min mogelijk vertraging).

De kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankkosten, inschrijving Kamer
van Koophandel, kosten postbus.

Jaarlijks legt de Stichting in een beknopt jaarverslag verantwoording af over de besteding van de
middelen. Dit jaarverslag met een verslag van de activiteiten wordt gepubliceerd op de website.



Besteding van fondsen

Nederland
De Stichting ontvangt via diverse mediators aanvragen voor het verlenen van financiële hulp aan
personen, met name woonachtig in Rijssen.
Deze hulp wordt o.a. aangewend voor het betalen van voedsel, energie, huurachterstanden, zorg,
vervanging van witgoed e.d.
Ook wordt hulp verleend aan kinderen op het gebied van reiskosten woon-schoolverkeer, computers,
contributie e.d.

Buitenland
De Stichting ontvangt via relaties aanvragen voor projecten in het buitenland.
Jaarlijks zal minstens één goed doel worden gesteund.

Alle aanvragen worden beoordeeld door het bestuur.

Bestuur

De Stichting heeft een bestuur dat bestaat uit drie leden.
Voorzitter I. Wessels, secretaris R. Beverdam en penningmeester J. Rensen.

De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning.

Het bestuur vergadert minimaal 1x per maand over de binnengekomen aanvragen inzake haar
kernactiviteiten. Van deze vergaderingen wordt geen 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 Hedi-Fonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland
te Enschede onder nummer 41032174.

Het fiscaal nummer van de stichting is 8053.95.349.

Contactgegevens:
Stichting Hedi-Fonds
Postbus 311
7460 AH  RIJSSEN


