Stichting “Hoekstra-Viersen” Steenendam
De Stichting “Hoekstra-Viersen” Steenendam staat bij de belastingdienst bekend als een algemeen
nut beogende instelling (ANBI). In het kader van veranderende regelgeving voor ANBI’s moet er voor
de ANBI diverse gegevens openbaar worden gemaakt. Langs deze weg wordt door de Stichting
“Hoekstra-Viersen” Steenendam aan deze verplichting voldaan.
De stichting is bij de Belastingdienst bekend onder RSIN 8171 61 922.
Het hedendaagse bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter
R.H. de Jong
Secretaris
H. Pijlman
Penningmeester
J. Dijkstra
Overige bestuurders J. Biesmeijer
N. Roodbergen
H. Molendijk
Het beleidsplan omvat o.a.
Algemene doelstelling






Het verrichten van werkzaamheden van algemeen nut die van belang zijn voor de kwaliteit
van het dorpsleven van Grou en haar bewoners, vooral op het gebied van muziek, zang,
folklore, kunst en sport.
Het stimuleren van jongeren, die een speciale gave en/of bekwaamheid hebben op de
genoemde terreinen, met als doel de mogelijkheid te bieden hun intensieve studie, oefening,
en/of training te combineren met het volgen van een opleiding.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Proces van behandelen van een aanvraag






Iedereen, zij het een sportvereniging of een jongere met een speciale gave, of een andere die
aan de doelstelling van HVS voldoet, heeft een gelijke kans op een financiële ondersteuning
van HVS. HVS adverteert in de lokale pers om aan te kondigen dat er aanvragen voor
financiële ondersteuning kunnen worden ingediend. Tevens heeft HVS een website
(www.stichtinghvs.nl) , waar informatie beschikbaar is en waar ook wordt uitgelegd dat HVS
financiële ondersteuning kan geven als aan de doelstelling wordt voldaan.
Aan het begin van het nieuwe jaar worden de aanvragen geselecteerd en getoetst aan de
doelstelling van HVS.
Een commissie (samengesteld uit ca. 3 bestuursleden) komt met een voorstel welke
aanvrage te honoreren.
De uiteindelijke beslissing welke aanvragen gehonoreerd worden, wordt op onze
jaarvergadering doorgenomen. Deze vergadering dient ieder jaar voor 30 juni gehouden te
worden.

Werkzaamheden







De stichting meer bekendheid geven door eventueel het direct of indirect bezoeken van
scholen, sportclubs en verenigingen.
Het adverteren in de lokale pers en het algemeen bekend maken in Grou dat HVS aanvragen
accepteert tot financiële ondersteuning.
Het toetsen en voorselecteren van de verkregen aanvragen met de doelstelling van de HVS.
Het feitelijk uitkeren van financiële ondersteuningen.
Het documenteren van de bedrijfsvoering en het voeren van de financiële boekhouding en
andere werkzaamheden die de ANBI criteria voorschrijven.
Het beheren van het (stam)kapitaal.

Financieel
Het vermogen van de stichting zal worden verworven door:





Retributies en donaties
Schenkingen, erfstellingen en legaten
Inkomsten uit het stamvermogen
Alle andere verkrijgingen en baten

Wijze waarop de stichting het vermogen zal beheren, besteden en uitkeren:


De stichting zal - ook in de gevallen dat dit niet bij een schenking of in een testament als
voorwaarde is gesteld – vermogen dat is verkregen uit schenkingen en erfrechtelijke
verkrijgingen aanmerken als “stamvermogen”. Dat wil zeggen dat dit vermogen wordt
aangehouden om de continuïteit van de werkzaamheden van de stichting op de langere
termijn te waarborgen. In beginsel zullen slechts de inkomsten uit dit stamkapitaal (jaarlijks)
worden uitgekeerd.

Beheer vermogen:


De stichting zal het vermogen zo goed mogelijk beleggen.

Besteden en uitkeren van vermogen:




Jaarlijks zullen er uitkeringen gedaan worden aan verenigingen, stichtingen, instellingen
en/of jongeren die voor 15 februari van dat jaar een aanvraag ter financiële ondersteuning
hebben ingediend.
Jaarlijks zal een bedrag overgemaakt worden aan de Protestantse Gemeente te Grou en de
daaraan verbonden Sint Piterkerk.

De stichting kent geen beloningsbeleid en daarom vindt geen beloning plaats aan de
bestuursleden.

Doelstelling
Voor de doelstelling, met name voor huidig en komende jaren, wordt verwezen naar bovengenoemd
beleidsplan, waarin de algemene doelstelling wordt genoemd. Verwezen kan worden naar de
uitgeoefende activiteiten en uitgaven conform doelstelling van de stichting in het jaar 2017.








Het verrichten van werkzaamheden van algemeen nut, die van belang zijn voor de kwaliteit
van het dorpsleven van Grou en haar inwoners, vooral op gebied van muziek, zang, folklore,
kunst en sport, inclusief het jaarlijks (financieel) steunen van de PKN Grou/Jirnsum en de
daaraan verbonden Sint Piterkerk.
In deze categorie hebben we verschillende projecten financieel ondersteund zoals, OBS De
Twa Fisken, Stichting Gehandicapten Watersport, Stichting Spotlights, Sint Piter Kommitee,
Skûtsje Kommisje Grou, Apollo, Voedselbank, Stichting Play&Skatecourt en PKN
Grou/Jirnsum. Totaal bedrag € 70.015,Het stimuleren van jongeren die een speciale gave en/of bekwaamheid hebben op eerder
genoemde terreinen met als doel hen de mogelijkheid te bieden hun intensieve studie,
oefening en/of training te combineren met het volgen van een opleiding.
In deze categorie hebben we jongeren financieel ondersteund met een totale bijdrage van
totaal € 15910.00,-.

Staat van herkomst en bestedingen
Begroting 2018
Baten
Effecten portefeuille
Overige baten
Lasten
Algemene kosten
Baten minus lasten
Uitgaven conform
doelstelling
Overschot

Het bestuur
Warten, 23-11-2018

€118.000
€2.200

Exploitatie 2017
€120.200

Exploitatie 2016

€279.369
€1.780

€281.149

€202.039
€3.653

€205.692

€6.499

€6.499
€274.650
- €87.925

€12.647

€8.150
€112.050
- €64.290

€12.647
€193.045
- €71.100

€47.760

€186.725

€8.150

€121.945

