
 
 
 

 
  15-11-2021 

Beleidsplan 

Stichting Vochteloo-van Dijk 

 

1 

 
 
 

 
 
 

Stichting Vochteloo-van Dijk 
 - Den Haag- 

 
 
 
 
 

Beleidsplan  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
  15-11-2021 

Beleidsplan 

Stichting Vochteloo-van Dijk 

 

2 

 
 

1 Inhoud 
 
 
1 Inhoud ................................................................................................................................................ 2 

2 Inleiding ............................................................................................................................................. 3 

3 Werkzaamheden van de stichting ....................................................................................................... 3 

3.1 De statutaire doelstelling .......................................................................................................................... 3 

3.2 Het bestuur ............................................................................................................................................... 4 

4 De wijze van fondsenwerving ............................................................................................................. 4 

5 Het beheer van het vermogen ............................................................................................................ 4 

5.1 Het vermogensbeheer .............................................................................................................................. 4 

5.2 De administratie van het vermogen ......................................................................................................... 5 

6 De opbouw en besteding van het vermogen ...................................................................................... 5 

6.1 De opbouw van het vermogen ................................................................................................................. 5 

6.2 Besteding tijdens looptijd ......................................................................................................................... 5 

6.3 Bij beëindiging .......................................................................................................................................... 5 

 
 
 
 



 
 
 

 
  15-11-2021 

Beleidsplan 

Stichting Vochteloo-van Dijk 

 

3 

 

2 Inleiding 
 
De Stichting Vochteloo-van Dijk is opgericht op 11 november 1998 door mevrouw A. van Dijk-
Vochteloo. Het vermogen van Stichting Vochteloo-van Dijk wordt opgebouwd uit schenkingen uit het 
privé vermogen van de oprichtster. Na haar overlijden is haar gehele vermogen ten goede gekomen 
van de stichting. De Stichting Vochteloo-van Dijk 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 Vochteloo-van Dijk is als volgt: 
 

1. De Stichting heeft volgens Artikel 2 van de statuten ten doel: het verlenen van steun aan 
behoeftigen die zelfstandig zijn en niet wonen in bejaardentehuizen of verzorgingstehuizen in 
de gemeente Hoogezand-Sappemeer. 

 
Het bestuur van de stichting heeft afspraken gemaakt met de Gemeentelijke Kredietbank om 
invulling te geven aan de doelstelling van de stichting. Binnen de statutaire bepalingen tracht de 
Stichting Vochteloo-van Dijk haar doelen momenteel voornamelijk te realiseren door het doen van 
uitkeringen ten behoeve van: 

• Ondersteuning van ouderen woonachtig in de gemeente Hoogezand-Sappemeer bij een 
eenmalige aanschaf van noodzakelijke gebruiksartikelen; 

• Ondersteuning van ouderen woonachtig in de gemeente Hoogezand- met problematische 
schulden; 

• Ondersteuning van ouderen woonachtig in de gemeente Hoogezand-met problemen door de 
gewijzigde regeling zittend ziekenvervoer; 

• Incidentele ondersteuning van ouderen met problemen met het aanschaffen van 
persoonlijke bezittingen zoals een gehoorapparaat of speciaal schoeisel; 

• Ondersteuning van ouderen die eenzaam zijn, voor bijvoorbeeld het regelen van een 
gezamenlijk etentje of uitstapje of het bijwonen van bijeenkomsten. 

 
Mensen die moeite hebben met het regelen van hun financiële zaken of mensen die problematische 
schulden hebben en er zelf niet meer uitkomen, kunnen contact opnemen met de Gemeentelijke 
Kredietbank (GKB). De kredietbank kan echter niet in alle gevallen daadwerkelijk helpen met de 
schulden.  
 
De Gemeentelijke Kredietbank beoordeelt en controleert deze individuele urgente gevallen. Na 
controle krijgt de stichting het verzoek om een financiële bijdrage over te maken. De financiële 
bijdrage wordt nooit rechtstreeks overgemaakt naar personen met financiële problemen.  
 
De Stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt werkzaam te zijn als ANBI (Algemeen Nut Beogende 
Instelling). Het beleid is erop gericht om – met instandhouding van het vermogen- de revenuen uit te 
keren ten behoeve van de doelstelling.  
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De Stichting mag geen uitkeringen doen aan de oprichter en bestuursleden. 

3.2 Het bestuur 
 
Het bestuur van de Stichting Vochteloo-van Dijk wordt momenteel gevormd door: 
 
Naam Functie 
Mevrouw M.S. Betten 
CSGK B.V. 
De heer P.S.M. van der Lubbe 
Mevrouw K. Hatzmann 
 

Voorzitter 
Secretaris/Penningmeester 
Lid 
Lid 

  
De bestuurders zullen voor hun werkzaamheden geen vergoeding ontvangen.  
 

4 De wijze van fondsenwerving 
 
De Stichting is een vermogensfonds en zal in beginsel geen fondsenwervende activiteiten 
ondernemen.  
 

5 Het beheer van het vermogen 

5.1 Het vermogensbeheer 
Het beheer van het vermogen van de stichting is ondergebracht bij ABN Amro MeesPierson. Er is 
sprake van Multi Manager Mandaat, waarbij de beheerder de verantwoordelijkheid heeft over de 
beleggingsbeslissingen, binnen het afgesproken mandaat. Omwille van de risico spreiding wordt er 
belegd in beleggingsfondsen. De beheersovereenkomst is dagelijks opzegbaar. 
 
Het risicoprofiel wordt vastgesteld door het bestuur. Het huidige risicoprofiel is matig offensief. 
Binnen de bandbreedte van het tactische risicoprofiel heeft de beheerder de mogelijkheid om onder- 
of overwegingen aan te brengen in bepaalde beleggingscategorieën. 
 
Het belegde vermogen van de stichting was m.b.t. de verschillende vermogenscategorieën per ultimo 
2020 als volgt verdeeld: 

Portefeuille Benchmark

weging weging Bandbreedte

Aandelen 59,1% 55,0% 20%-75%

Obligaties 33,5% 35,0% 10%-55%

Alternatieve beleggingen 0,0% 0,0% 0%-30%

Liquiditeiten 7,4% 10,0% 0%-70%

TOTAAL 100,0% 100,0%  
 
Separaat van het beheerde vermogen heeft de stichting een spaarrekening en rekening courant ten 
behoeve van de betaling van financiële bijdragen en overige kosten. 
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De beheerder legt tijdens de jaarlijkse bestuursvergadering verantwoordelijkheid af over het 
gevoerde beleid aan het bestuur. De secretaris/penningmeester ontvangt daarnaast eens per 
kwartaal een uitgebreide rapportage over het beheerde vermogen. 

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. 

6 De opbouw en besteding van het vermogen 

6.1 De opbouw van het vermogen 
Het vermogen van de Stichting Vochteloo-van Dijk is na oprichting gevormd door periodieke giften 
van de oprichtster. Na haar overlijden is haar gehele vermogen ten goede van de stichting gekomen. 

6.2 Besteding tijdens looptijd 
Het budget wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Dit budget wordt bijgesteld als hier 
aanleiding voor is. 

6.3 Bij beëindiging  
Bij ontbinding van Stichting Vochteloo-van Dijk zal een eventueel batig saldo zoveel mogelijk worden 
besteed overeenkomstig het doel van de stichting.  


