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INLEIDING
De samenleving is voortdurend in beweging en zij verandert continu. Mensen willen meer invloed uit
kunnen oefenen op hun directe leefomgeving. Bedrijven zijn meer en meer bezig met de ontwikkeling van een beleid op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen. Terugtredende overheden moeten keuzes maken, die niet altijd voor alle betrokkenen even eenvoudig te accepteren
zijn. Al deze ontwikkelingen doen zich ook in de gemeente Barneveld voor. Ook daar zijn dus nieuwe
verbanden en vernieuwingen wenselijk en noodzakelijk.
Het Jan van Schaffelaar Fonds wil deze trends in de lokale samenleving opvangen door als intermediair te fungeren. Dit kan door bemiddeling en het opzetten van netwerken, maar ook door financiële
ondersteuning van groepen in de samenleving. Bij steeds meer mensen ontstaat de behoefte aan
een gevoel actief bij te dragen aan de kwaliteit van de eigen leefomgeving. Het idee achter het Jan
van Schaffelaar Fonds is dat iedereen met Hart voor De gemeente Barneveld kan bijdragen aan een
gezonde en leefbare gemeente. Dit kan door het bedenken van project en daarvoor de financiële
middelen aan te vragen en/of door het doneren van gelden voor diegenen die op zoek zijn naar een
charitatieve bestemmingen als donateur of voor hun vermogen of nalatenschap.
Het Jan van Schaffelaar Fonds komt tot stand door de inwoners en is er voor de inwoners van de gemeente Barneveld. De gevers bepalen zelf de doelen waaraan de opbrengsten ten goede moeten
komen.
Ambitie
Het Jan van Schaffelaar Fonds beheert een vermogen waarvan het rendement besteed wordt aan de
leefbaarheid in Barnevelds. Het is de ambitie dit vermogen zorgvuldig te beheren en zo mogelijk te
laten groeien onder andere door fondsenwerving. Het Jan van Schaffelaar Fonds zal:
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continu werken aan het vertrouwen van de Barneveldse samenleving
zorgen voor een goed en degelijk financieel beleid dat leidt tot vermogensontwikkeling
een goed organisatorisch kader in standhouden door het formeren van beleid en het voeren
van een goede en degelijk administratie
zorgdragen voor een goede communicatie en verantwoording
netwerken en tijdelijke verbanden over verschillende lagen van de samenleving heen bouwen
specifieke kennis beschikbaar maken
bijdragen aan het bemiddelen bij inzet van vrijwilligers
projecten vanuit een opgebouwde vermogenspositie ondersteunen of initiëren
de financiële middelen of kapitaalgoederen verantwoord en onafhankelijk beheren
fondsen werven.

Missie
De leefbaarheid in de gemeente Barneveld verbeteren door het stimuleren van nieuwe verbindingen
tussen personen, groepen en organisaties en daaraan een structurele bijdrage te leveren.
Het Jan van Schaffelaar Fonds groeit uit tot een onafhankelijke instelling met een permanent vermogen om projecten mee te realiseren. Om geld te genereren zal het Fonds zich profileren door
middel van communicatie en voorlichting.
Motto
Bij de oprichting kreeg het Jan van Schaffelaar Fonds het motto: "voor en door de inwoners van de
gemeente Barneveld" waarmee wordt onderstreept dat het een echt gemeenschapsfonds is. Het
Fonds is in het leven geroepen op initiatief van inwoners die graag een bijdrage willen leveren aan de
samenleving waartoe zij zelf behoren. Het Fonds opereert daarom binnen de grenzen van de ge-

meente en is transparant en aanspreekbaar voor iedereen die de inwoners van de gemeente Barneveld een warm hart toedraagt. Onder het gekozen motto ondersteunt het Jan van Schaffelaar Fonds
activiteiten die buiten de reguliere financiering vallen en die zijn op de volgende deelgebieden –
waarbij ‘nieuwe verbindingen’ een belangrijke notie vormen:




Sociaal-/welzijnsgebied gericht op ontmoeting en onderling hulpbetoon en gezond leven;
Culturele activiteiten gericht op het leggen van onderlinge verbindingen;
Werk en inkomen gericht op arbeidsparticipatie en re-integratie.

STRATEGIE
Doelstelling
Het Jan van Schaffelaar Fonds is een stichting, opgericht op 23 maart 2016, die zich bezighoudt met
het inzamelen van private gelden om daarmee projecten te ondersteunen die voor de inwoners van
de gemeente Barneveld van algemeen maatschappelijk nut zijn.
De ondersteuning kan bestaan uit financiële ondersteuning en door middel van actieve betrokkenheid. Het bestuur draagt zorg voor een beleidsplan, waar een communicatieplan en een fondsenwervingsplan deel van uitmaakt. Deze plannen zijn vooral bedoeld om de resultaten van de inspanningen
te kunnen meten en bij te sturen. Verder dienen de plannen als leidraad voor de te ondernemen
activiteiten en het uitzetten van acties. Het bestuur van het Fonds stelt ten behoeve van haar missie
gelden beschikbaar, uit de opbrengst van het vermogen van het Fonds.
Statutaire doelstelling
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt: “Het
verbeteren van de leefbaarheid in de gemeente Barneveld in de breedste zin van het woord, waarbij
ook en vooral nieuwe en vernieuwende verbindingen worden aangegaan tussen personen en organisaties.” Voor de planperiode 2016-2018 wordt daarbij het accent gelegd op een nader vast te stellen
meerjaren-thema waaraan ten minste een nader te bepalen percentage van de beschikbare middelen wordt besteed.
Afwezigheid van winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden.
Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 13, lid 6 van de statuten zal een eventueel batig liquidatiesaldo worden besteed
ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling die uitsluitend het algemeen nut beoogt
en die een soortgelijke doelstelling heeft

BELEID
Te verrichten werkzaamheden van de stichting
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het financieel ondersteunen van rechtspersonen (met bij voorkeur een algemeen nut beogende doelstelling) en burgerinitiatieven die qua
doelstelling aansluiten bij de doelstelling van de stichting. In sommige gevallen kan het bestuur beslissen aan individuen een bijdrage te verstrekken. In dit verband zal leidend zijn dat het verstrekken
van de middelen conform de geldende regels voor een ANBI geschiedt.
Vermogen, werving en beheer
Om haar activiteiten mogelijk te maken heeft de Stichting van een aantal schenkers (founders) financiële middelen ontvangen waarmee een vermogen is ontstaan. Dit vermogen kan op termijn worden
aangevuld door fondsenwervende activiteiten. Het vermogen wordt beheerd op basis van een beleggingsstatuut. Het bestuur ziet op dit beheer toe.
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Bestedingsbeleid
Het bestuur beslist aan de hand van het bestedingsbeleid waaraan toekenningen worden gedaan. In
het algemeen zullen de middelen worden onttrokken aan het rendement van het vermogen zoals dat
ontstaat uit schenking, legaten en donaties. In voorkomende gevallen kan het bestuur ook besluiten
dat er middelen worden gezocht voor een bepaald project. Deze worden dan direct aan dat project
besteed.
Uitgangspunten
het Jan van Schaffelaar Fonds stelt zich open voor (hulp)vragen vanuit de samenleving en initieert,
faciliteert en ondersteunt, samen met personen/organisaties/instanties, (vernieuwende) initiatieven
die organisaties en mensen met elkaar verbinden. Het fonds wil (actief) betrokken zijn bij de initiatieven welke worden ontplooid.
Bij haar activiteiten hanteert het Fonds de volgende uitgangspunten. Het Fonds:










is onafhankelijk in haar besluitvorming en niet religieus gebonden
opereert binnen de grenzen van de gemeente Barneveld
is transparant van opzet
verzamelt actief informatie over de ontwikkelingen in de lokale samenleving
betrekt daarbij zoveel als mogelijk alle lagen van de samenleving
opereert vanuit een bestaand vermogen
werft aanvullende financiële middelen
staat open voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen
legt openbaar verantwoording af

Werkwijze
Het Jan van Schaffelaar Fonds beweegt zich op een aantal terreinen binnen de gemeenschap van de
gemeente Barneveld. Dit zijn activiteiten:




Sociaal-/welzijnsgebied; gericht op ontmoeting en onderling hulpbetoon en gezond leven;
Culturele activiteiten; gericht op het leggen van onderlinge verbindingen;
Werk en inkomen; gericht op arbeidsparticipatie en re-integratie.
Het bestuur is beschikbaar om informatie te verstrekken over de missie en de activiteiten van
het Fonds. Het bestuur selecteert de projecten die zij wil ondersteunen met zorg, waarbij speciaal
gelet wordt op de doelstellingen, het mogelijke resultaat – de impact - van het project voor de doelgroepen en de inwoners van de gemeente Barneveld.
De stichting wil nadrukkelijk betrokken zijn bij de projecten welke zij ondersteunt. Niet alleen in de
vorm van financiële ondersteuning maar ook, indien mogelijk en gewenst, door middel van de inzet
van haar netwerk, kennis en expertise.
Criteria
Bij de beoordeling van aanvragen of mogelijkheden voor het beschikbaar stellen van financiële middelen wordt gebruik gemaakt van toetsing op bepaalde criteria.
Impact
Er wordt bekeken of er een door de aanvragers een aantoonbare verandering/verbetering wordt
nagestreefd.
Vernieuwend
De vraag wordt gesteld of het een project is waarvan de inhoud en de vorm wellicht al vele malen
eerder zijn gedaan en/of waarin de vernieuwende elementen zitten.
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Samenwerking
Is er sprake van – ten minste twee - samenwerkende organisaties? Heeft het project een samenbindend karakter?
Co-financiers
Zijn er ook andere partijen bij de financiering betrokken (financieel en/of in natura)?
Stakeholders-betrokkenheid-draagvlak
Het wordt van belang gevonden dat de doelgroepen en de direct belanghebbenden op een of andere
manier bij het project zijn/worden betrokken
Transparant
De aanvrager (deelnemers) is/ zijn transparant over resultaten, werkwijzen, methoden, omzet, financiële huishouding etc.
Projecten
Het Jan van Schaffelaar Fonds selecteert goede initiatieven binnen de doelstelling en verzorgt alle
bijdragen binnen de regels en richtlijnen die door het Fonds zijn opgesteld.

OVERIG
Om een doelmatig en breed gedragen organisatie te bewerkstelligen, is een vertegenwoordiging
vanuit de samenleving noodzakelijk die over een breed netwerk beschikt. Daarnaast is gekozen voor
een gelaagde opzet van Bestuur en Raad van Advies. Het brede draagvlak van het Jan van Schaffelaar
Fonds komt onder meer tot uiting in de netwerken die de leden van beide organen hebben en die
zekerheid geven tot toegang in alle groepen van de Barneveldse samenleving. Het bestuur houdt zich
bezig met de dagelijkse gang van zaken en de besluitvorming. De Raad van Advies ondersteunt het
bestuur bij haar activiteiten door het aandragen van mogelijke projecten, het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur bij de besluitvorming, ondersteuning bij publiciteit bij wervingsactiviteiten, het leggen van verbindingen tussen mensen, organisaties en het Jan van Schaffelaar Fonds.
De funding founders1 van het Fonds verkrijgen volgens artikel 9 van de (concept)statuten het recht
zitting te nemen in de Raad van Advies. Andere leden van der Raad van Advies kunnen zijn bestuurders van rechtspersonen met een zetel in de gemeente Barneveld of inwoners van de gemeente Barneveld.
Het is aan de funding founders zélf een vorm te bepalen te waarin ‘hun’ waarnemer verslag doet van
haar/zijn bevindingen.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur is als volgt samengesteld:
 H. W. (Herman) Nugteren - voorzitter
 M.T. (Maria) Tecla Steens - secretaris
 J.A.A. (Jobien) Bomers-de Heus – penningmeester
 H. (Henk) Morren – lid
 M. (Maaycke) Vermeulen
Samenstelling Raad van Advies
De Raad van Advies bestaat uit:
Volgt

1

Onder founders worden conform artikel 9, lid 1 van de (concept)-stattuten hen verstaan die ten minste € 5.000 Hebben
bijgedragen aan het (initiële) stamvermogen van het Jan van Schaffelaar Fonds danwel ná de start van het Fonds een bedrag van € 5.000 beschikbaar hebben gesteld.
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Beloningsbeleid
De leden van het bestuur en de raad van advies ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden
conform artikel 4, lid 7 van de statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.
Publicatie ANBI en communicatie
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website
www.janvanschaffelaarFonds.nl.
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