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2 Inleiding 
 
De Sirtema Stichting is opgericht op 18 juni 2008.  
De stichting gebruikt de opbrengsten van het vermogen om begunstigingen te doen in het kader van 
de statutaire doelstelling. 
De Sirtema Stichting 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 Sirtema Stichting is als volgt: 
 

1. De Stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen van haar revenuen aan algemeen nut 
beogende instellingen (ANBI), zowel in Nederland als in het buitenland. 
De Stichting zal jaarlijks al haar revenuen, echter nooit minder dan vier procent (4%) van haar 
vermogen per één januari van het betreffende jaar, uitkeren aan instellingen, bij voorkeur van 
kleinere omvang, die tot doel hebben het geven van steun aan de mens, het dier, de natuur, 
aan cultuur (waaronder (natuur)monumenten) en wetenschap. Ten minste zestig procent 
(60%) van de uitkeringen dienen te worden besteed ten behoeve van projecten in Nederland.  

2. Elke activiteit gericht op het behalen van winst is uitgesloten. 
 
Binnen deze statutaire bepalingen tracht de Sirtema Stichting haar doelen voornamelijk te realiseren 
door het geven van herkenbare bijdragen aan doelen met een specifiek karakter, waarmee ‘het 
verschil wordt gemaakt’. Het bestuur prefereert dit boven giften die in slechts als marginale bijdrage 
in een grotere geldstroom vallen. Daarnaast zal getracht worden met de bijdragen een 
vliegwieleffect tot stand te brengen. De initiële investering, eventueel gespreid over een aantal jaren, 
wordt gebruikt om een mechanisme te creëren dat langere tijd effect sorteert. De voorkeur gaat uit 
naar projecten met korte lijnen en beperkte overhead kosten. 
 

3.2 Het bestuur 
 
Het bestuur van de Sirtema Stichting wordt gevormd door de volgende vijf personen.  
 

Naam Functie 
Mevrouw F.J.T. Sirtema van Grovestins Voorzitter 
Mevrouw S. van Manen Secretaris 
De heer P.J. van Duinen Penningmeester 
De heer R.E. Rogaar Lid van het bestuur 
Mevrouw C.E.S. de Cock Lid van het bestuur 

 
De bestuurders zullen voor hun werkzaamheden in principe geen vergoeding ontvangen. Op 
incidentele basis kan het bestuur besluiten hiervan af te wijken. 
 



 
 
 

 
  22-jul-19 

Beleidsplan (hoofdlijnen) 

Sirtema Stichting  

 

4 

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 Beheer en administratie van het vermogen 

5.1 Het vermogensbeheer 
De Sirtema Stichting heeft het beheer van het vermogen uitbesteed aan professionele 
vermogensbeheerders. Hierdoor wordt het bestuur in staat gesteld zich volledig te richten op het 
realiseren van de statutaire doelstelling. Tegelijkertijd zal het bestuur de verrichtingen van de 
beheerders nauwgezet volgen. 
Het beleid van het bestuur inzake de beleggingen is vastgelegd in een separaat Beleggingsstatuut. 
De stichting houdt een bestemmingsreserve aan van vijf maal het bedrag dat jaarlijks wordt 
uitgekeerd. Per 1 januari 2019 bedraagt deze reserve €400.000. Dit bedrag maakt geen onderdeel uit 
van de vermogensbeheermandaten. 
 

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. 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. 
 

6 De herkomst en besteding van het vermogen 
 

6.1 De herkomst van het vermogen 
Het vermogen van de Sirtema Stichting is in de jaren na oprichting gevormd door schenkingen.  
 

6.2 Besteding tijdens looptijd 
Het bestuur heeft ten doel jaarlijks minimaal 4% van het vermogen op één januari van het 
betreffende jaar uit te keren aan goede doelen. Van dat bedrag wordt er 60% aan Nederlandse en  
40 % aan buitenlandse goede doelen uitgekeerd. 
 


