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1. Inleiding 
De Stichting ‘Steunfonds Vluchtelingen De Bilt’ (hierna: Steunfonds) is op 3 maart 2016 
opgericht. In dit beleidsplan legt het Steunfonds zijn beleidsvoornemens voor de periode 
2018 – 2020 neer. Het beleidsplan wordt iedere twee jaar - indien nodig - herzien. 

 
Het door het Steunfonds in deze periode te voeren beleid is mede afhankelijk van de 
ontvangen aanvragen en het aan hem ter beschikking staande budget. Indien deze factoren 
wijzigen, zal het Steunfonds daarop anticiperen en zijn beleid aanpassen. Het beleid zal 
altijd overeenstemmen met hetgeen in de statuten is bepaald. 
 

2. Doelstelling en ambitie van het fonds 
 
Het Steunfonds is opgericht met als doel het verlenen van financiële steun aan vluchtelingen 
in de gemeente De Bilt, voor zover het noden betreft die buiten de verantwoordelijkheid 
vallen van de gemeente De Bilt of een andere overheid en voor zover daarin niet op andere 
wijze kan worden voorzien. Voor schrijnende gevallen kan hierop een uitzondering worden 
gemaakt, dit ter beoordeling aan het bestuur. 
 
Dit kan door aan vluchtelingen een financiële vergoeding te verstrekken (in de vorm van een 
gift, rechtstreeks aan de aanvrager of aan de schuldeiser) of door het steunen van 
initiatieven vanuit de lokale gemeenschap ter bevordering van de integratie, die een 
financiële impuls nodig hebben of door het verrichten van alles wat hiermee verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het Steunfonds verstrekt geen leningen. 

Onder vluchtelingen verstaat het Steunfonds: 

 alle vreemdelingen die in het land van herkomst gegronde redenen hebben om te 
vrezen voor vervolging wegens politieke of godsdienstige overtuiging, hun 
nationaliteit, dan wel het behoren tot een bepaald ras of sociale groep dan wel 

 vreemdelingen die op gronden – overeenkomstig die uit de definitie van het 
Vluchtelingenverdrag – gegronde vrees hebben hun vrijheid of leven te verliezen of 
onderworpen te worden aan foltering of een onmenselijke of vernederende 
behandeling 

en die in Nederland asiel zoeken of hebben gevonden en verblijven binnen de gemeente De 
Bilt. 

Het Steunfonds voert een transparant beleid zowel wat betreft de inkomsten als de 
uitgaven. Dat betekent: 

 voor iedere aanvrager gelden dezelfde beoordelingscriteria 

 aanvragers krijgen met redenen omkleed uitsluitsel van het Steunfonds 

 het Steunfonds legt in het jaarverslag verantwoording af over de activiteiten van het 
afgelopen jaar; dit wordt gepubliceerd op de website. 
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Het bestuur heeft integriteit hoog in het vaandel staan. Dat betekent: 

 wij handelen in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving ten aanzien 
van integriteit 

  het bestuur gaat alleen zakelijke relaties aan met partijen die eveneens handelen in 
overeenstemming met onze normen en waarden 

 alle informatie die aan het Steunfonds is toevertrouwd wordt met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid behandeld 

 de bestuursleden benaderen elkaar met respect, zijn open en betrokken 

 de bestuursleden voorkomen te allen tijde dat het belang van het Steunfonds wordt 
vermengd met privébelangen of zakelijke belangen 

Het Steunfonds heeft geen winstoogmerk. Volgens de statuten komt het liquidatiesaldo bij 
ontbinding van het Steunfonds ten goede aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) 
met een gelijksoortige doelstelling. 
 

3. Donaties 
 
Het Steunfonds voert een passief donatiebeleid op basis van aanvragen die binnenkomen 
alsmede een actief donatiebeleid. Dit laatste houdt in dat het Steunfonds ook de 
mogelijkheden bekijkt waarbij op een meer structurele basis financiële steun kan worden 
gegeven aan de doelgroep. 
 

Criteria 
Een aanvraag komt in aanmerking voor een donatie wanneer het gaat om kosten die 
gemaakt worden in het kader van 

 de integratie van de aanvrager in de Nederlandse samenleving dan wel het 
voorkomen van sociale uitsluiting 

 het vergroten van de zelfredzaamheid van de aanvrager 

 het sociaal-lichamelijk welzijn van de aanvrager 
 
Wanneer het een dergelijke aanvraag betreft, wordt beoordeeld of  

 de betreffende kosten onevenredig zwaar drukken op het normale leefbudget 
waardoor de aanvrager deze redelijkerwijs niet zelf kan dragen en 

 voor deze kosten aannemelijk gemaakt kan worden dat er geen of onvoldoende 
wettelijke voorzieningen bestaan c.q. de reguliere voorzieningen niet toepasbaar of 
onvoldoende zijn. 

 
 

Procedure 
Zowel personen als organisaties kunnen via een formulier op de site van het Steunfonds een 
aanvraag voor financiële ondersteuning indienen. De aanvragen worden zo zorgvuldig 
mogelijk beoordeeld op grond van de hierboven genoemde criteria. Indien nodig, wordt de 
aanvrager om nadere informatie gevraagd of wordt – na toestemming van de aanvrager - 
informatie ingewonnen bij gemeente, juridische en/of dienstverlenende instellingen. Ook 
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kan informatie worden ingewonnen inzake mogelijke fiscale gevolgen voor de aanvrager of 
gevolgen voor het recht op uitkering of andere financiële bijstand. 
 
Betaling van toegekende aanvragen gebeurt in overleg met de aanvrager rechtstreeks aan 
de aanvrager of aan de partij die het desbetreffende product of de desbetreffende dienst 
levert. Facturering van geleverde diensten of producten gebeurt altijd aan de aanvrager. De 
aanvrager dient de factuur vervolgens in bij het Steunfonds. 
 
De aanvraag dient in ieder geval te bevatten: 

 naw-gegevens en status van de aanvrager 

 een duidelijke motivering en een goede onderbouwing  

 opbouw van het gevraagde/noodzakelijke bedrag 

 globale financiële situatie van de aanvrager (inkomsten, schulden) 

 de andere bronnen waar een aanvraag is gedaan. 
 

4. Werving van gelden 
  
 Het vermogen van het Steunfonds wordt gevormd door:   

 donaties   

 erfstellingen en legaten  

 alle andere verkrijgingen en baten.   
 

Het Steunfonds vraagt door verankering in de lokale samenleving voortdurend aandacht 
voor zijn doelstelling in sociale geledingen zoals serviceclubs, verenigingen en ondernemers. 
Ook worden er contacten onderhouden met (landelijke) fondsen. 
 
De donaties en andere giften aan het Steunfonds kunnen – indien de donateur dit wenst - 
worden geoormerkt voor afzonderlijke projecten of specifieke doelen. Zo is op dit moment 
een deel van de middelen van het Steunfonds specifiek bestemd voor opleidingen en 
scholing van kinderen van vluchtelingen. Hier gelden uiteraard dezelfde criteria als gesteld 
onder paragraaf 3 (Donaties), ook dit ter beoordeling aan het bestuur. 
 

5. Beheer van gelden/treasury 
 
Treasury heeft bij het Steunfonds primair als doel het zodanig beheren van zijn middelen 
dat financiële risico’s zo veel mogelijk worden beperkt, dat met inachtneming daarvan 
wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk rendement en dat financieringskosten zo veel 
mogelijk worden beperkt. 
 
De primaire doelstelling van het Steunfonds is het verlenen van financiële steun aan 
vluchtelingen in de gemeente De Bilt, een en ander vastgelegd in de statuten van de 
stichting. Als gevolg hiervan is het financieren ondergeschikt en dienend aan de primaire 
doelstelling. 
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Het Steunfonds zal een zodanige omvang aan liquide middelen aanhouden dat zij steeds aan 
zijn korte- en langetermijnverplichtingen zal kunnen voldoen. Deze kosten bestaan 
voornamelijk uit toezeggingen aan begunstigden en kosten die voortvloeien uit de operatie 
van het Steunfonds. 
 
In geval van (tijdelijk) overtollige middelen kan dit aanleiding zijn om een deel van de 
beschikbare middelen liquide aan te houden. Het resterende deel kan uitsluitend 
ondergebracht worden in staatsobligaties dan wel termijndeposito’s. Het Steunfonds zal zijn 
middelen niet onderbrengen in andere instrumenten zoals aandelen. 
 
Het Steunfonds bankiert bij voorkeur bij een instelling waar Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen hoog in het vaandel staat. Op dit moment is de bankier Triodos Bank. 
  

6. Bestuur: samenstelling en werkwijze 
 
Om zijn taken goed uit te kunnen voeren is het wenselijk dat in het bestuur de volgende 
competenties/kenmerken in voldoende mate zijn vertegenwoordigd:  

- financieel beheer 
- verankering in de lokale gemeenschap van burgerij, ondernemers en 

verenigingsleven 
- bekendheid met het werven van gelden bij fondsen, landelijk en lokaal 
- contacten op beleidsniveau en tactisch niveau bij de gemeente De Bilt 
- liaison met Steunpunt Vluchtelingen De Bilt (hierna: het Steunpunt) 

 
Conform de statuten van het Steunfonds bestaat het bestuur uit minimaal drie personen. 
Het bestuur bestaat bij voorkeur uit vijf personen. 
 
Het Steunfonds zal van nature nauwe contacten onderhouden met het Steunpunt omdat 
een substantieel deel van de aanvragen door het Steunpunt zal worden ingediend. Het is 
daarom wenselijk, dat minimaal één bestuurder tevens bestuurder is van het Steunpunt. De 
voorzitter en penningmeester van het Steunfonds kunnen niet ook voorzitter en 
penningmeester van het Steunpunt zijn; ze mogen wel lid van het andere gremium zijn. 
Indien het bestuur uit vijf of meer personen bestaan, zullen bij voorkeur maximaal twee 
bestuurders tevens bestuurder zijn van het Steunpunt. In geval het bestuur bestaat uit vier 
of minder personen zal bij voorkeur maximaal één bestuurder tevens bestuurder van het 
Steunpunt zijn. 
Om belangenverstrengeling te voorkomen is het niet toegestaan om bestuurslid te worden 
indien men zich met de begeleiding van vluchtelingen in deze gemeente bezig houdt. 
Bestuurders worden benoemd voor 4 jaar, waarna zij maximaal 2 keer herbenoembaar zijn.  
 
Besluitvorming binnen het bestuur gebeurt op basis van volstrekte meerderheid. 
 
Het bestuur vergadert in de regel 4 tot 6 keer per jaar. Het goedkeuren van de jaarrekening 
en de begroting gebeurt in ieder geval in een bestuursvergadering. 
 
De actuele bestuurssamenstelling wordt op de website vermeld. 
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7. Beloningsbeleid 
Bestuurder zijn van het Steunfonds is een nevenwerkzaamheid die in de regel met relatief 
geringe tijdsbesteding naast de reguliere (arbeids)werkzaamheden zal worden uitgevoerd. 
Bestuurders van het Steunfonds ontvangen voor hun werkzaamheden daarom geen 
financiële beloning. Kosten die specifiek worden gemaakt ten behoeve van de uitvoering 
van de betreffende bestuursfunctie kunnen worden vergoed. Dit gebeurt uitsluitend na 
overlegging van een gespecificeerd overzicht van de gemaakte of te maken kosten en na 
positieve besluitvorming in de bestuursvergadering. 
 

8. Administratie 
Het bestuur voert een zodanige administratie dat op ieder moment de rechten en 
verplichtingen van het Steunfonds kunnen worden gekend. 

 
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij 
betrekking hebben. De uitvoeringskosten, zoals accountants-, bankadministratie- en 
overboekingskosten, inschrijving Kamer van Koophandel en onkostendeclaraties, worden zo 
laag mogelijk gehouden.  
 
De jaarrekening van het Steunfonds wordt vastgesteld door een externe accountant. 
 

9. Organisatie 
 

Contactgegevens 
Steunfonds Vluchtelingen De Bilt 
p/a Gebouw Het Lichtruim 
Planetenbaan 2 
3721 LH Bilthoven 
 

ANBI en bankrekening 
Het Steunfonds wordt aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI)  in de zin 
van de Wet inkomstenbelasting 2001. Door deze status kan het Steunfonds vrij van 
schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is het hierdoor voor de donateurs mogelijk de 
donatie fiscaal gefacilieerd plaats te laten vinden.    
 
 

RSIN: 856131714 
IBAN: NL72 TRIO 0391 1574 50 
 

 


