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Beleidsplan Goededoelenfonds 2021-2025

1. Inleiding
In dit beleidsplan legt het bestuur van het Goededoelenfonds haar
beleidsvoornemens neer. Deze hebben betrekking op de jaren 2021 tot en met 2025.
Het door het Goededoelefonds te voeren beleid is afhankelijk van de haar ter
beschikking gestelde fondsen. In eerste instantie betreft dit de door de
Uitvaartvereniging Associatie & IJmond jaarlijks beschikbaar te stellen bedragen uit
het rendement van de opbrengst van de verkoop van haar aandelen in UNC Holding
B.V.

2. Rechtsvorm, inschrijving en contactgegevens
De Stichting UNC Fonds is op 2 december 2011 opgericht en op 2 december 2011
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling als bedoeld in artikel 6.33 Wet
Inkomstenbelasting 2001. De Stichting is bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam ingeschreven onder nummer 54077672. De Stichting UNC Fonds werkt
onder de handelsnaam Uitvaartvereniging Associatie & IJmond Goededoelenfonds.
Contacten met het Goededoelenfonds verlopen via de secretaris.

3. Bestuur en besluitvorming
Het bestuur van het Goededoelenfonds bestaat uit vier leden, te weten:
Mevrouw M.M. Noom, voorzitter
De heer W. van Dijk, penningmeester
Mevrouw S.M. Overgaag, secretaris
Mevrouw J. Schouten, onafhankelijk bestuurder.
Drie bestuursleden komen voort uit het Bestuur c.q. de Ledenraad van de
Uitvaartvereniging en één is de onafhankelijke bestuurder.
Bij besluiten over kapitaaluitkering aan de Uitvaartvereniging of UNC Holding B.V.
danwel ontbinding van de Stichting UNC Fonds is unanimiteit in de besluitvorming
vereist, terwijl andere besluiten bij gewone meerderheid van stemmen worden
genomen. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

4. Doelstelling van het Goededoelenfonds
Het Goededoelenfonds van Uitvaartvereniging Associatie & IJmond heeft ten doel zonder winstoogmerk - het financieel ondersteunen van instellingen en/of personen
op het terrein van de ouderenzorg, de terminale zorg alsmede op het gebied van
zingeving, verwerking van verlies, rituelen en tradities en van overige goede doelen.
Het werkgebied betreft dat deel van Noord-Holland waar Uitvaartverzorging IJmond
& Associatie Uitvaartverzorging actief zijn of gaan worden.
Het Goededoelenfonds is exclusief bedoeld voor de leden en medewerkers van de
Uitvaartvereniging en van UNC Holding en aan haar gelieerde ondernemingen. Bij
elke aanvraag dient formeel een lid of medewerker als contactpersoon op te treden.
Om een betere ondersteuning van het werk van Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging te bereiken zullen er, buiten een incidentele grote
bijdrage, vooral kleine bijdragen worden gegeven.
Het Goededoelenfonds zal de directie van Uitvaartverzorging IJmond & Associatie
Uitvaartverzorging en de leden, de ledenraad en het bestuur van de
Uitvaartvereniging verzoeken om alert te willen zijn op locale projecten die voor
subsidie in aanmerking zouden kunnen komen.
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5. Activiteiten
Het streven is erop gericht om (in principe éénmalig) een concreet deel van een
investering voor haar rekening te nemen. Dus geen bijdragen in de exploitatie.
Van de ontvangers van de gelden zal worden gevraagd de 'Toekenningsvoorwaarden
subsidies' van het Goededoelenfonds te accepteren.
Van het bestaan van het Goededoelenfonds zal in het Ledenmagazine van
Uitvaartvereniging Associatie & IJmond melding worden gemaakt. Subsidieaanvragen
moeten altijd via een lid van de Uitvaartvereniging worden aangedragen teneinde
een nauwere band tussen de leden en de Uitvaartvereniging te bewerkstelligen. De
aanvragen gaan vergezeld van een projectplan en actuele offertes.

6. Fondswerving
In eerste instantie betreft dit het door de Uitvaartvereniging Associatie & IJmond ter
beschikbaar gestelde bedrag uit het rendement van de depositorekening die ontstaan
is uit de verkoop van aandelen in UNC Holding B.V. Voor de eerste keer is hiertoe in
2012 een bedrag van € 100.000,00 ter beschikking gesteld. Vervolgens heeft de
Uitvaartvereniging het vermogen elk jaar aangevuld tot € 100.000,00. De
Uitvaartvereniging blijft dit doen zolang de middelen dit toelaten. Jaarlijks zal een
schenkingsbudget worden vastgesteld.

7. Beheer van het vermogen
Het Goededoelenfonds zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is
voor de continuïteit van de voorziene donaties voortkomend uit haar doelstellingen.
Het jaarlijks verworven vermogen wordt daarom veelal zo direct mogelijk besteed
(gerichte doelen en zo min mogelijk vertraging). De indirecte kosten zijn minimaal
en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en
overboekingskosten, inschrijving kamer van koophandel, reisdeclaraties en overige
onkostendeclaraties.
Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar
waarin zij door het Goededoelenfonds worden ontvangen.
Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen
c.q. te vorderen rente uit hoofde van uitstaande banksaldi.

8. Besteding van het vermogen
De bestedingen van het vermogen van het Goededoelenfonds worden gevormd door
de ontvangen gelden van Uitvaartvereniging Associatie & IJmond alsmede door
andere baten. Het Goededoelenfonds dient haar vermogen te besteden conform de
statutaire doelstellingen. Voor zover het Goededoelenfonds haar vermogen niet
direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal zij dit vermogen beleggen in
defensieve fondsen.
De bestuurders ontvangen geen beloning.
Eenmaal per jaar wordt verantwoording afgelegd aan het bestuur van
Uitvaartvereniging Associatie & IJmond.
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Wormerveer, 10 februari 2021

______________________________________
M.M. Noom, voorzitter

______________________________________
W. van Dijk, penningmeester

______________________________________
S. Overgaag, secretaris

______________________________________
J. Schouten, onafhankelijk bestuurder

Bijlagen:
-

Statuten
Uittreksel Kamer van Koophandel
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