Beleidsplan Stichting Bezuidenhoutfonds
Stichting Bezuidenhoutfonds heeft als doelstelling de bevordering van de leefomgeving en de sociale
samenhang in de Haagse wijk Bezuidenhout.
Missie & Visie
Stichting Bezuidenhoutfonds is een door vrijwilligers geleide stichting, die mensen bij elkaar brengt
om de leefbaarheid in de wijk Bezuidenhout te verbeteren. Met tijd, betrokkenheid, ideeën en geld
realiseert of initieert het Bezuidenhoutfonds uiteenlopende lokale projecten en initiatieven. Hiervoor
werft het Bezuidenhoutfonds inkomsten, bouwt het fonds een reserve op ten behoeve van de
continuïteit en werkt het fonds zoveel mogelijk samen met instellingen, ondernemers en betrokken
particulieren. Het fonds werkt samen met en wordt ondersteund door Lokale Fondsen Nederland
(LFN).
Stichting Bezuidenhoutfonds richt zich op:


het bijdragen aan het welzijn, de ontwikkeling en de samenhang in de wijk Bezuidenhout;



het verbeteren van de kwaliteit van leven in de wijk Bezuidenhout;



het bevorderen van onderling contact en samenwerking tussen bewoners met verschillende
(culturele) achtergronden (jong, oud, denker, doener, onafhankelijk van gezindte of religie);



het bijdragen aan beter begrip tussen en ondersteuning van deze bewoners;



waartoe geprobeerd wordt lokale projecten te doen realiseren;



die indien mogelijk een meer dan eenmalig karakter en effect hebben c.q. gedurende langere
tijd zichtbaar en merkbaar aanwezig blijven in de wijk.

Stichting Bezuidenhoutfonds heeft voor ogen dat een samenwerkende groep mensen meer dingen
kan realiseren dan een individu. Samenwerking tussen bewoners die nu al actief, of juist nog niet
actief zijn, het daartoe onderling contact leggen om zo buurtactiviteiten en lokale projecten te
organiseren en faciliteren, leidt tot meer sociale samenhang en een prettiger leefomgeving, omdat
die gezamenlijk wordt vorm gegeven.
Stichting Bezuidenhoutfonds streeft er naar contact te leggen met al bestaande
bewonersorganisaties, winkeliersverenigingen en grote en kleine ondernemers en bedrijven in de
wijk, en waar mogelijk hun financiële ondersteuning te verwerven. De organisatie van het fonds is in
handen van vrijwilligers, met een minimale inzet van professionals.
Stichting Bezuidenhoutfonds heeft geen winstoogmerk en is geregistreerd als ANBI*.
Stichting Bezuidenhoutfonds streeft ernaar lokale projecten financieel mogelijk te maken of te
ondersteunen daar waar bestaande mogelijkheden uitgeput of niet voorhanden zijn. Hiertoe worden
door de stichting geworven bijdragen en sponsorgelden ingezet, waarbij Lokale Fondsen/Fonds 1818
een belangrijke bijdrage levert aan de financiële middelen van Bezuidenhoutfonds.
Het motto van Stichting Bezuidenhoutfonds is:
Goud voor Bezuidenhout
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In dit beleidsplan wordt vastgesteld hoe de Stichting Bezuidenhoutfonds invulling geeft aan de
bovengenoemde missie en visie.

Werving van giften
Het bestuur organiseert en coördineert een actieve en regelmatige benadering van ondernemers in
de Haagse wijk Bezuidenhout met het verzoek een bijdrage te storten in het Bezuidenhoutfonds. Het
bestuur kan daartoe een commissie instellen. Er zal een zo actueel mogelijk overzicht worden
bijgehouden van ondernemers die gevestigd zijn in het Bezuidenhout dan wel waarvan de eigenaar of
personeel woonachtig is in het Bezuidenhout.
Ook particulieren kunnen giften aan het Bezuidenhoutfonds doen. Ook zij kunnen op initiatief van het
bestuur van de Stichting actief benaderd worden.

Afbakening
Het Bezuidenhout is een onderdeel van het Haagse stadsdeel Haagse Hout en wordt afgebakend door
de spoorlijn Amsterdam-Rotterdam, afbuigend naar het Centraal Station, het Haagse Bos en de Carel
Reinierszkade. Besteding van de gelden vindt in principe alleen plaats binnen dit gebied of voor zover
het de wijk op andere wijze, maar wel direct, ten goede komt. Er kan dus vanuit het
Bezuidenhoutfonds ook een bijdrage geleverd worden aan activiteiten gericht op stadsdeel Haagse
Hout als geheel.

Giften
Er gelden geen beperkingen aan het aantal en de hoogte van de giften aan het fonds.
Alle donateurs worden op de site genoemd, zonder gedoneerd bedrag, tenzij men vermelding niet
wenst. Dat bedrag kan wel genoemd worden indien de donateur daarom verzoekt. Voorts zullen
donateurs die dat aangeven niet op de site worden vermeld.
Indien gewenst kan er met gevers van meer dan €2500,- afgesproken worden dat hun naam op de
site van Bezuidenhoutfonds.nl apart worden (eventueel met vermelding van de hoogte van de gift en
een persbericht). De gevers in deze categorie kunnen speciale vermelding krijgen bij toekenning van
bijdragen uit het fonds.
Het streven is er op gericht om bijdragen voor geïnteresseerden en zeker voor donateurs zo
herkenbaar mogelijk te maken. Dat kan door middel van een uiting op een ondersteunde activiteit

Werving van aanvragen om een bijdrage
Het Bezuidenhoutfonds brengt de mogelijkheid tot financiering regelmatig onder de aandacht van
wijkbewoners. Dat kan door middel van acties, reclame-uitingen, mailings, het actief benaderen van
wijkbewoners zoals bv door middel van het bezoeken van wijkcentra en kerken e.d. Daarvoor kan een
klein deel van het vermogen van de Stichting worden aangewend, binnen de ruimte die de ANBIstatus toestaat.
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Procedure voor aanvragen van een bijdrage aan een activiteit
Elke aanvraag wordt door een bestuur of een door het bestuur ingestelde commissie beoordeeld op
ontvankelijkheid. Criteria voor ontvankelijkheid zijn:
-

-

de activiteit moet bijdragen aan het doel van de Stichting Bezuidenhout;
de aanvraag moet kort en bondig beschrijven wat de activiteit is waarvoor een bijdrage wordt
gevraagd;
de aanvraag moet voldoende helder onderbouwen welke bijdrage wordt gevraagd;
het moet voldoende aannemelijk zijn dat er geen andere financieringsbron is (zoals
bijvoorbeeld een bestaande subsidieregeling van de gemeente);
de activiteit staat toe dat de aanvraag gepubliceerd wordt op de site van de Stichting, tenzij
er moverende redenen zijn om daar van af te zien. Dan is achterafpublicatie op de site van de
Stichting verplicht (eventueel met weglating van de namen).
De aanvrager verklaart bereid te zijn om richting bewoners van Bezuidenhout openheid te
betrachten;
De activiteit moet altijd ten goede komen aan een groep van bewoners of bedrijven in het
Bezuidenhout;
De activiteit of het plan wordt binnen een half jaar uitgevoerd.

Aanvragen kunnen via de www.bezuidenhoutfonds.nl worden gedaan of schriftelijk worden
ingediend bij een bestuurslid.
Na beslissing tot ontvankelijkheid wordt de aanvraag op www.bezuidenhoutfonds.nl geplaatst, tenzij
er moverende redenen zijn bij de aanvrager om dat niet te willen. Zulks ter beoordeling aan het
bestuur. Bij de publicatie komt een beschrijving van de te steunen activiteit en de gevraagde bijdrage.
De hoogte van het toe te kennen bedrag is afhankelijk van de vraag en het beschikbare budget bij de
stichting en de criteria die in deze beleidsnota zijn genoemd.

Toekenning van een bijdrage
Het bestuur beslist over een toekenning van een bijdrage alsmede de hoogte ervan. Zij kan
wijkbewoners betrekken in dit oordeel via de website door middel van stemming op de website
www.bezuidenhoutfonds.nl. Op een ontvankelijke aanvraag van meer dan 500 euro wordt uiterlijk
binnen 3 maanden beschikt, bij voorkeur na raadpleging van een adviescommissie bestaande uit een
groep donateurs. Op een ontvankelijke aanvraag tot 500 euro kan het bestuur zelf beslissen. Een
dergelijk besluit volgt binnen 3 weken. Indien de situatie dat vereist kan het bestuur zelf beslissen op
een aanvraag van minder dan €1000,- , zonder het betrekken van anderen.
Er is geen principiële limiet aan de hoogte die het bestuur kan toekennen, behoudens het gestelde
elders in dit beleid en de statuten.
Beoordelingscriteria voor toekenning van een bijdrage zijn:
-

Uitvoering moet plaatsvinden in de wijk ;
Positief effect op de samenhang in de wijk;
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-

Gerichtheid op meerdere (groepen) bewoners;
Toegankelijkheid voor alle Bezuidenhoutse bewoners, of doorsneden daaruit (bv ouderen of
jeugd of delen van de wijk) ;
Het beschikbare budget en eventuele andere/concurrerende aanvragen.

Financieel beheer
De Stichting verplicht zichzelf om niet meer dan 20% van het jaarlijks op te halen bedrag aan
onkosten te besteden.
De Stichting verplicht zichzelf om te allen tijde een eigen vermogen aan te houden van ten minste
1000 euro. Zulks om te voorkomen dat de stichting failliet kan gaan. Dit bedrag moet ook
daadwerkelijk op de bankrekening staan.
De Stichting publiceert periodiek het in de voorgaande periode toegekende bedrag. Daarmee wordt
aan donateurs en aan aanvragers duidelijk gemaakt hoe het fonds er financieel voor staat.
De Stichting publiceert blijvend op zijn website welke bedragen aan welke projecten zijn toegekend
en (indien mogelijk) met locatie.

Den Haag, december 2014
Het bestuur
A. Regout
P. van der Plasse
J.A. Dullaart
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