
Beleidsvoorstel Stichting Vrienden. 

Historie 

In voorgaande jaren heeft de Stichting het beleid gehad om het eigen vermogen niet aan te 

spreken, maar het dividend op leningen en een beleggingsportefeuille aan de Vereniging toe te 

zeggen. Concreet betekende dit een bedrag van €300.000 euro, welke later in meerdere keren 

door verminderde opbrengsten tot €150.000 werd verminderd. Dit bedrag werd als een bijdrage 

aan de Vereniging gezien. Incidenteel werd er besloten een extra bedrag te geven, bovenop het 

toegezegde bedrag uit dividend. Het jaarlijks toegezegd bedrag is bestemd voor de productie en 

reproductie van christelijke lectuur, de reiskostenvergoeding van vrijwilligers en het resterend 

bedrag voor innovatie. De verantwoording hierover ontbreekt echter.   

Voorstel 

De Vereniging wil de Stichting voorstellen om in vervolg in de beleidsplannen niet meer te 

spreken over “een bijdrage” aan de Vereniging, maar over een declaratie. Reden hiertoe is meer 

inzicht in de besteding van giften, donaties en het dividend van de Stichting. Bovendien zit de 

reiskostenvergoeding reeds verwerkt in de kostprijs per luisterminuut en wordt het toegezegd 

bedrag hier niet aan besteed. Aanleiding van het voorstel is het plan producten niet meer alleen 

vanuit de Vereniging te financieren, maar te zoeken naar een cofinanciering. Zie het document 

‘Richtlijnen kranten & tijdschriften. Voor fondsenwerven (nieuwe) uitgaven van de CBB’. 

Het voorstel omhelst twee punten:  

1. Jaarlijks zal de Vereniging een restantbedrag bij de Stichting declareren voor de 

productie en reproductie van christelijke lectuur voor mensen met een leesbeperking. 

Deze declaratie is een bedrag, welke voortkomt uit een jaarlijks vanuit de Productie 

Administratie te draaien kostenoverzicht. Dit overzicht bevat alle gemaakte kosten van 

de producten en uitgaven in de eigen collectie van de Vereniging. Dit bedrag is reeds 

verminderd met de opbrengsten van abonnementsgelden, verkoopgelden en toegezegde 

fondsen door derde partijen. Het overzicht is op te vragen bij de Vereniging. 

2. Periodiek mag de Vereniging om financiële steun vragen bij de Stichting voor 

bijzondere projecten.  

 

Conclusie 

Voor zowel de Stichting als Vereniging is het belangrijk om financiële verantwoording af te 

kunnen leggen, bijvoorbeeld aan donateurs en nabestaanden. Het moet uit te leggen zijn wat er 

precies met het geld is gebeurd en er moet worden voorkomen dat er bijdragen, giften en legaten 

‘in de grote pot’ verdwijnen. Door dit voorstel wordt het inzichtelijk gemaakt waar de financiële 

bijdrage van de Stichting door de Vereniging aan wordt besteed: rechtstreeks aan de productie 

en reproductie van christelijke lectuur in passende leesvormen. Door per project om financiële 

steun te vragen, is het goed inzichtelijk te maken waar het geld aan besteed zal worden.  Om de 

eerder benoemde innovatie op het gebied van passende leesvormen te kunnen financieren zal 

er een innovatievoorstel worden opgesteld (zie notulen 13 maart 2015).   

Jeroen de Wind, 19 februari 2016 te Ermelo. 


