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1. Inleiding
Stichting Fonds De Gavere (hierna: de stichting) is op 30 augustus 1967 opgericht en is
statutair gevestigd in Leeuwarden. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd en vastgesteld bij
akte de dato 8 november 2006.
Op 27 september 2007 heeft een fusie plaatsgevonden tussen de Stichting Fonds De Gavere
(verkrijgende rechtspersoon) en de Herman Koert Mulder Stichting (verdwijnende
rechtspersoon). Deze fusie heeft niet geresulteerd in een aanpassing van de doelstelling van
Stichting Fonds de Gavere.
De stichting heeft met name ten doel het ondersteunen van organisaties die werkzaam zijn
ten behoeve van de volksgezondheid. Voor de precieze doelomschrijving zoals deze is
opgenomen in de statuten, verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 van dit beleidsplan.
Dit beleidsplan geeft onder meer inzicht in de doelstelling, het bestuur en het beleid van de
stichting. Het beleidsplan geldt voor het jaar 2013. Begin 2014 zal het beleidsplan herzien
worden en vastgesteld worden voor een periode van vijf jaar (2013-2017).
Eén van de agendapunten waar het bestuur van de Stichting zich in 2016 mee bezig zal
houden is een actualisatie van de Statuten.
2.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:
a. het ondersteunen van organisaties die werkzaam zijn ten behoeve van de
volksgezondheid in het algemeen in relatie tot de verzorging en verpleging in de
thuissituatie of thuisvervangende situatie van inwoners van de provincie Friesland in het
bijzonder, met dien verstande dat in de ondersteuning – indien redelijkerwijs mogelijk,
bijzondere aandacht wordt gegeven aan tuberculose, dan wel een daarmee redelijkerwijs
te vergelijken of daaraan redelijkerwijs gelijk te stellen aandoening of ziekte, zulks alles
ter beoordeling en bepaling door het bestuur;
b. het onderhouden van de graven van
- De heer Klaas de Gavere, mevrouw Aaltje van der Zijpp en de heer Samuel de Gavere
te Molkwerum;
- De heer Samuel Philippus de Gavere en mevrouw Wikjen van der Hem te Wirdum;
- De heer Pieter Nannes van der Zijpp te Warns;
- De heer G. van Schouwen en zijn echtgenote te Terband;
c. al hetgeen tot het hiervoor gestelde bevorderlijk of dienstig is, alles in de ruimste zin.
De laatste jaren zijn subsidies verleend aan onder andere:
 GGD Fryslan Leeuwarden ten behoeve van een tweetal informatiestands
 UMCG sector Groningen ten behoeve van het hypertensieproject
 UMCG sector Groningen Medische Faculteit Groningen ten behoeve van het project
Early Intervention
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3.

Groene Kruis Berlikum ten behoeve van een symposium
Stichting Cozorg Leeuwarden ten behoeve van het project Maatwerk in mantelzorg
St. Vaarboom IT Twaluk ten behoeve van een aangepaste bus
St. Gehandicapten Watersport Grou ten behoeve van een aangepaste rondvaartboot
Vrienden van het Hospice Heerenveen ten behoeve van inrichting
Vrienden van het Hospice Leeuwarden ten behoeve van inrichting
Hospice Smelnehave Drachten ten behoeve van inrichting
Nationaal Ouderenfonds ten behoeve van een belbus
St. Urgenten Noden Friesland ten behoeve van een bijdrage in het startkapitaal
Stichting On Wheels ten behoeve van een bijdrage in de kosten van een estafette
Welzijn Leeuwarden ten behoeve van Preventief huisbezoek allochtone ouderen
Manege Onder de Linden ten behoeve van nieuwbouw
Vereniging Vrienden van de Tropische Kas ten behoeve van het verbeteren van de
toegankelijkheid voor gehandicapten
Fier Fryslân o.a. ten behoeve van de inrichting Veilige Veste
Mienskipssoarch
Sailwise
St. ZaZazorg
Zeilcentrum Grou
MCL
Kinderdagcentrum ’t Maerke
Alliade Zorggroep
Anna Zijlstra Hoeve
St. Kleurrijk Beraad
St. Talant
St. Palet
Revalidatie Friesland
Surinaamse Ouderenorganisatie Leeuwarden
St. ’t Packhuys zorgbeheer
Kinderdagcentrum It Kampk

Bestuur

De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit vijf leden. De bestuurders verdelen de functies
van voorzitter, secretaris, penningmeester en andere functionarissen.
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Op dit moment is de samenstelling van het bestuur als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dr. W.J. van der Kam, voorzitter
Mevr. E.H. Bakker-Oosterheert, secretaris
Mr. K.A. Breuker, penningmeester
Drs. J.J. Bakker, lid
Mevrouw drs. S. Iest-Onrust, lid.
Mevrouw C. Koenders-de Rijke, lid

Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden. Een lid van het bestuur wordt benoemd door
het bestuur voor een zittingsperiode van vier jaren. In geval van vacatures vult het bestuur
zichzelf aan, waarbij de functies van secretaris en penningmeester eventueel door één
persoon kunnen worden vervuld. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden.
4.

Uitvoering

4.1
Werkzaamheden
 Ruim geformuleerd zijn de werkzaamheden van de stichting het uitvoeren van de
werkzaamheden overeenkomstig de doelstelling van de stichting. Het bestuur rekent het
tot haar taak om bekendheid te geven aan de doelstelling van de stichting teneinde
daarvoor in aanmerking komende organisaties te stimuleren een beroep te doen op
financiële ondersteuning door de stichting.
Meer in concrete zin bestaan de werkzaamheden van de stichting uit:



Het beoordelen van aanvragen van bijdragen;
Het doen van financiële bijdragen aan organisaties die werkzaam zijn ten behoeve van de
volksgezondheid

4.2
Fondsverwerving
De stichting houdt zich niet bezig met actieve werving van fondsen.
4.3
Beheer van het vermogen
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
 Subsidies, retributies en donaties;
 Schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen slechts worden
aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
 Andere verkrijgingen en baten.
Het vermogen is met name belegd in aandelen en onroerend goed. De stichting wenst het
vermogen zoveel mogelijk in stand te houden om onder meer rendementen te kunnen
besteden overeenkomstig haar doelstelling zonder dat het vermogen substantieel afneemt,
zodat de continuïteit van de stichting voor lange tijd gewaarborgd blijft. Voor het behartigen
van de financiële belangen van de stichting wordt tevens gebruik gemaakt van de expertise
van derden.

Het beheer van het vermogen berust bij het bestuur van de stichting.

5

________________________________________________________________________________________________
Beleidsplan Stichting Fonds De Gavere

4.4
Besteding van de inkomsten
De opbrengsten kunnen worden aangewend conform de doelstelling van de stichting.
Het bestuur streeft ernaar om jaarlijks een bedrag van € 120.000 uit te keren ten behoeve
van financiële ondersteuning van daarvoor in aanmerking komende organisaties op het
gebied van de gezondheidszorg.
Het bestuur beslist aan de hand van de opgestelde criteria of het project waarvoor een
aanvraag is ingediend passend en zinvol is en derhalve in aanmerking komt voor een donatie.
Tevens stelt het bestuur het bedrag van de eventuele donatie vast en de eventuele
voorwaarden die aan de ondersteuning worden verbonden. Onderdeel van de voorwaarden is
altijd een terugrapportage aangaande de ontwikkelingen van het project. De donaties worden
weergegeven in een jarenoverzicht.
Uit de opbrengsten worden tevens de kosten voor onroerende goederen en de algemene
kosten betaald.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de bestuurswerkzaamheden. Zij
ontvangen wel een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten zoals reis- en
lunchkosten. Daarnaast ontvangt het secretariaat een secretariële vergoeding.
Februari 2016
Dr. W.J. van der Kam
Mevr. E.H. Bakker-Oosterheert
Mr. K.A. Breuker
Drs. S. Iest-Onrust
Drs. J.J. Bakker
Mevr. C. Koenders-de Rijke
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