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2 Inleiding 
 
De Stichting SEM is opgericht op 4 november 2008 door de heer R.E.N. Paalvast.  
Het vermogen van de Stichting SEM wordt opgebouwd uit schenkingen uit het privé vermogen van 
de oprichter. De stichting zal de opbrengsten van dit vermogen en een deel van de schenkingen 
gebruiken om begunstigingen te doen in het kader van de statutaire doelstelling. 
De Stichting SEM is opgericht voor onbepaalde tijd en zal haar activiteiten blijven uitoefenen zolang 
het vermogen de Stichting in staat stelt de statutaire doelstelling te realiseren. 
 
 

3 Werkzaamheden van de stichting 
 

3.1 De statutaire doelstelling 
 

De statutaire doelstelling van de Stichting SEM is als volgt: 
 

1. De Stichting heeft ten doel het in het algemeen ondersteunen van charitatieve, culturele, 
wetenschappelijke algemeen nut beogende instellingen. 

2. De Stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt werkzaam te zijn als ANBI (algemeen nut 
beogende instelling).  

3. De Stichting mag geen uitkeringen doen aan de oprichter en bestuursleden. 
 
Binnen deze statutaire bepalingen tracht de Stichting SEM haar doelen momenteel voornamelijk te 
realiseren door het doen van uitkeringen aan o.a.: 

- KNGF Geleidehonden 
- Stichting Hulphond 
- Hersenstichting NL 
- Hospice Voorburg 

 

3.2 Het bestuur 
 
Het bestuur van de Stichting SEM wordt gevormd door de volgende vijf natuurlijke personen.  
 
Naam Functie 
De heer R.E.N. Paalvast Voorzitter 
De heer W.M.S. Gallee 
De heer J.J. van de Velde 
 

Penningmeester 
Secretaris 

 
De bestuurders zullen voor hun werkzaamheden geen vergoeding ontvangen.  
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4 De wijze van fondsenwerving 
 
De Stichting is een vermogensfonds en zal in beginsel geen fondsenwervende activiteiten 
ondernemen. Het is aannemelijk dat het vermogen van de Stichting in de komende jaren door 
additionele schenkingen vanuit het privévermogen van de oprichter verder zal toenemen. 
 

5 Het beheer van het vermogen 

5.1 Het vermogensbeheer 
De Stichting SEM houdt momenteel een rekening-courant en deposito rekening aan bij Van Lanschot 
bankiers. In specifieke situaties kan er na overleg met het bestuur besloten worden om te gaan 
beleggen. In principe zal er dan risicomijdend belegd worden. 
 
De Stichting houdt niet een groter vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van 
de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. De inkomsten van dit vermogens 
alsmede het vermogen zelf zal aangewend worden voor begunstigingen.   
 

5.2 De administratie van (het vermogen van) de stichting 
De stichting heeft de administratie van het vermogen inclusief het maken van de jaarrekening 
opgedragen aan Capital Support Group. Het jaarverslag zal mede omvatten een volledig transparant 
overzicht in de omvang en samenstelling van het vermogen, de inkomsten en de uitgaven alsmede 
een toelichting hierop. 
Capital Support brengt momenteel voor deze activiteiten € 1.000,-- (excl. btw) per kalenderjaar in 
rekening. 
 

6 De opbouw en besteding van het vermogen 
 

6.1 De opbouw van het vermogen 
Het vermogen van de Stichting SEM is de jaren na oprichting gevormd door een [periodieke] gift van 
de oprichter. 

6.2 Besteding tijdens looptijd 
Voor de komende vijf jaren wordt het budget gehanteerd dat als bijlage is aangehecht. Dit budget 
wordt bijgesteld als de hiervoor relevante factoren wijziging ondervinden, bijvoorbeeld als het 
fondsvermogen door additionele schenkingen in omvang toeneemt. 
 

6.3 Bij beëindiging  
Bij ontbinding van Stichting SEM zal een eventueel batig saldo worden uitgekeerd aan een door het 
bestuur aan te wijzen instelling met een gelijk of soortgelijk doel als dat van de Stichting.  


