
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan Stichting Brave Minds  

2018 – 2021 

  



1. Inleiding 

Stichting Brave Minds, hierna te noemen ‘de Stichting’, is opgericht op 3 december 2018 en 

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 859422227. De stichting is een 

Algemeen Nut Beogende Instelling en biedt financiële ondersteuning aan initiatieven die 

overeenstemmen met de statutaire doelstelling van de organisatie. Het vermogen van de 

stichting is ontstaan uit schenkingen door de oprichter.   

 

Stichting Brave Minds 

RSIN: 859422227 

VESTIGINGSADRES: Churchillplein 5 E, 2571 JW  DEN HAAG 

Telefoon: 070-711 2300 

Web site: www.braveminds.eu (onder constructie) 

 

 

2. Doelstelling 

De statutaire doelstelling van de stichting luidt als volgt: ‘De stichting heeft ten doel de 

ondersteuning van wereldwijde initiatieven en projecten op de navolgende gebieden: 

natuur; cultuur; onderwijs; zorg en welzijn van kinderen; onderzoek op het gebied van de 

medische wetenschap, 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.’ 

 

Aanvragen komen alleen in aanmerking indien aangevraagd door Algemeen Nut Beogende 

Instellingen.   

 Stichting Brave Minds financiert geen exploitatietekorten. 

 De Stichting honoreert aanvragen van financieel gezonde instellingen die een 

duidelijk projectmatig karakter hebben en waarvan het beoogde resultaat duidelijk 

is.   

 Stichting Brave Minds is niet geïnteresseerd in het financieren van risico-dragende 

projecten.  

 De Stichting is opzoek naar organisaties en projecten die het welzijn en de 

duurzaamheid van mens, dier en planeet structureel verbeteren. 

 De Stichting verleent alleen lange termijn ondersteuning indien het initiatief op 

termijn aantoonbaar organisatorisch en financieel zelfstandig kan functioneren.  

 Persoonsgebonden steun kan alleen verstrekt worden indien een 

maatschappelijk/sociaal werker verbonden aan een instelling de aanvraag indient. 

 

Stichting Brave Minds kent geen winstoogmerk en doet geen uitkeringen aan een oprichter 

of een bestuurder.  

 

3. Strategie 

De Stichting tracht haar doel te bereiken door het verlenen van  

financiële en andere ondersteuning aan Algemeen Nut Beogende Instellingen, sociale 

instellingen, organisaties, projecten en  personen. In principe verstrekt de Stichting financiële 

http://www.braveminds.eu/


giften, maar andere vormen van financiële of niet-financiële ondersteuning zijn niet 

uitgesloten. Stichting Brave Minds steunt initiatieven in Nederlands alsmede in andere 

landen zover deze passen binnen de doelstelling.  

 

Brave Minds leeft de voorwaarden die gelden voor Algemeen Nut Beogende Instellingen na.  

Zo kan geen enkel persoon over het vermogen beschikken als ware het zijn/haar eigen 

vermogen, de Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is en ten 

minste 90% van de uitgaven zullen het algemeen nut dienen. De Stichting houdt deze en de 

overige wettelijke bepalingen ten alle tijden in acht. Bij ontbinding zal een eventueel batig 

liquidatiesaldo ten goede komen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling met een 

gelijksoortige doelstelling. 

 

De administratie van de Stichting is uitbesteed aan Capital Support B.V. 

 

4. Bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie natuurlijke 

personen of rechtspersonen. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd, tenzij 

anders bepaald bij het besluit tot benoeming. Het bestuur kan een rooster van aftreden en 

(her)benoeming opstellen.   

 

De invulling van het bestuur is als volgt: 

Voorzitter: mevrouw A.L.M. Boehmer  

Bestuurslid: vacature 

Secretaris/penningmeester: CSGK BV 

 

Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. De bestuursleden genieten geen beloning 

voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op een onkostenvergoeding en kunnen zij 

voor hun inspanningen een niet-bovenmatig vacatiegeld ontvangen.  

 

5. Financieel beleid  

Het vermogen van de stichting wordt opgebouwd door schenkingen, erfstellingen en legaten. 

Het stamvermogen komt voort uit schenkingen van de oprichter. Alhoewel schenkingen 

welkom zijn, is Stichting Brave Minds een vermogensfonds dat geen fondsenwervende 

activiteiten onderneemt.  

 

Het jaarlijks budget van de stichting is deels afhankelijk van de opbrengst van de 

beleggingen. De Stichting heeft het beheer van het vermogen uitbesteed aan professionele 

vermogensbeheerders. De wijze van vermogensbeheer is vastgelegd in het beleggingstatuut. 

Het vermogen wordt op conservatieve wijze belegd. De Stichting houdt een deel van het 

vermogen liquide om opstart- en administratiekosten te kunnen bekostigen en om 

donatieaanvragen te kunnen honoreren.  

Het rendement van de beleggingen zal voor een groot deel het jaarbudget van de Stichting 

vormen.  

 

Zoals benoemd houdt de Stichting niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is en 



streeft zij ernaar om de kosten in redelijke verhouding tot het budget te laten uitkomen.  

 

6. Beleidsvoornemens 

Voor het jaar 2019 heeft de Stichting als voornemen om te starten met donaties en de 

strategie verder vorm te geven. De Stichting is zich bewust van de publicatieplicht die geldt 

voor ANBI-organisaties en zal deze naleven. De jaarstukken, gebaseerd op het kalenderjaar, 

zullen vooralsnog via een digitaal portaal gepubliceerd worden. In een later stadium wordt 

een website overwogen.  

 

 


