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1.  Inleiding 
 
Dit beleidsplan beschrijft, op basis van het gestelde in haar statuten, het werk dat de stichting doet, de 
manier waarop de stichting geld werft en het beheer en de besteding van het vermogen van de stichting. 
Hierna zal puntsgewijs op deze onderwerpen worden ingegaan. 
 
2.  Het werk dat de stichting doet 
 
Stichting Vrienden van Parc Spelderholt draagt bij aan het tot stand komen van een studiefonds waarmee 
zij het mogelijk maakt dat studenten, die niet over voldoende financiële middelen beschikken, toch op 
Parc Spelderholt kunnen wonen, leren en werken.  
Eveneens draagt de stichting bij aan concrete projecten ten gunste van de studenten van Parc 
Spelderholt, die niet uit de reguliere exploitatie kunnen worden bekostigd, mits deze projecten zijn ter 
ondersteuning van het concept van wonen, leren en werken van jongeren met een verstandelijke 
beperking.  
 
3. Wat wil de stichting in deze beleidsperiode concreet bereiken? 
 
Inmiddels zijn er 18 vrienden geworven die een jaarlijkse financiële bijdrage verstrekken in de vorm van 
donaties. Voor de periode 2023 - 2025 is het streven van de stichting er op gericht om het aantal vrienden 
uit te breiden naar - minimaal -  25, indien mogelijk met een grotere regionale spreiding. Het doel is een 
zo duurzaam mogelijk studiefonds te creëren voor meerdere jaren. Bovendien is er een aantal concrete 
projecten waaraan de stichting een bijdrage kan leveren. Tenslotte wil het bestuur het contact met de 
vrienden levend houden door het organiseren van informatieve bijeenkomsten waarbij de doelstelling en 
de werkwijze van Academie Spelderholt centraal staan. 
 
4.  De manier waarop de stichting geld werft 
 
Stichting Vrienden van Parc Spelderholt werft gelden op de volgende wijze: 

- Bijdragen van bedrijven, organisaties, (semi-)overheden en privépersonen die maatschappelijk 
partner van de Stichting Vrienden van Parc Spelderholt kunnen worden. Men heeft hierbij de 
keuze uit een bijdrage per jaar van ad € 1000,- of € 500,-. 

- Bijdragen uit door de Stichting Vrienden van Parc Spelderholt te organiseren fundraising events. 
- Bijdragen uit donaties. 

 
5.  Het beheer van het vermogen van de stichting  
 
Het vermogen van Stichting Vrienden van Parc Spelderholt wordt beheerd door het bestuur.  
Een van de bestuursleden fungeert als penningmeester. De penningmeester legt periodiek 
verantwoording af aan het bestuur door middel van een verslag van uitgeoefende activiteiten. Het 
vermogen van de stichting wordt aangehouden op een bankrekening bij Rabobank Apeldoorn.   
 
Er wordt niet meer vermogen aangehouden dan nodig is voor de continuïteit van de voorziene 
activiteiten ten behoeve van het doel van de stichting. De kosten van werving van gelden en de 
beheerkosten van de stichting dienen in redelijke verhouding te staan tot de besteding ten behoeve van 
het doel van de stichting.  
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Het bovenstaande is ter beoordeling van het bestuur. 
 
Het bestuur stelt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar (kalenderjaar) de balans en de 
staat van baten en lasten vast. Deze stukken worden in een bestuursvergadering door het bestuur 
goedgekeurd en vervolgens gepubliceerd op haar website.   
 
6.  De besteding van het vermogen van de stichting 
 
Het vermogen van de stichting wordt besteed aan giften aan het studiefonds en/of projecten ten gunste 
van de studenten van Parc Spelderholt, als omschreven bij de onder punt 2 aangegeven doelen.  
Uitkering van de giften vindt plaats nadat: 

1. Ten behoeve van een beroep op het studiefonds: De door de wettelijke vertegenwoordigers van 
de student(e) verstrekte inkomensgegevens door het bestuur zijn getoetst aan de hand van onder 
andere de NIBUD tool voor budgetadvies ( https://persoonlijkbudgetadvies.nibud.nl/#/panel/0 ) 
waarmee inzicht in inkomsten en uitgaven ontstaat *,  

2. De noodzakelijke kosten voor het beheer van de stichting en eventuele kosten gemaakt voor de 
werving van gelden ten laste van het vermogen worden gebracht. De bestuurders van de stichting 
doen hun werk onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding noch reiskosten noch vacatiegelden. 

 
Bij opheffing van de stichting wordt een batig liquidatiesaldo besteed aan Academie Spelderholt. 
 
Dit aanvullende beleidsplan is conform het gestelde in de statuten van de stichting, vastgesteld op 1 
september 2018. Het bestuur zal periodiek bezien of het beleidsplan moet worden geactualiseerd. 
 
 
Apeldoorn, januari 2023 
 
Kees van Buuren (voorzitter)    Joost Leferink (secretaris/penningmeester) 
 
 
*) De gegevens van studenten en hun ouders worden bij de aanvraag geanonimiseerd en worden 
vertrouwelijk behandeld. 


