
Beleidsplan Stichting Klara gevestigd te Waterlandkerkje (vanaf 2010)

Inleiding:
Op 23 januari 2007 is opgericht Stichting Klara met als doelstelling het verlenen van 
financiële ondersteuning en donaties aan instellingen, welk een algemeen 
maatschappelijk belang nastreven.
In verband met de op handen zijnde wetswijziging van ANBI-instellingen is het 
noodzakelijk, dat het beleidsplans wordt geactualiseerd. Door het bestuur is besloten 
hieraan gevolg te geven. Onderstaand plan is derhalve vanaf 2010 van toepassing voor 
Stichting Klara.

Doelstelling. Artikel 2 lid 1.
De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële ondersteuning en donaties aan 
Stichting Juutsom en haar cliënten en/of hulp en bijstand geven  in noodsituaties en 
voorts het verrichten van al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zij, alles in de ruimste zin des woords.
Het bestuur van de Stichting besluit aanvullend, dat financiële ondersteuning en donaties 
voor meer dan 99% moeten toekomen aan de doelstellingen. 

Werven van gelden:
jaarlijkse donaties van ‘vrienden van Juutsom’
de opbrengst van de verkoop van speciale Klara producten in het Vers&Lekker winkeltje 
dat St. Juutsom beheert
het verkrijgen van giften
fondsenwerving voor grotere projecten
andere financiële wervingsacties
de opbrengst van de verkoop van het Klara Kookboekje

Beheer en besteding van het vermogen:
Het bestuur van de Stichting houdt een administratie bij, die voor alle bestuursleden 
toegankelijk is en up to date. Alle schenkingen worden besproken binnen het bestuur. 
Teneinde substantiële giften te kunnen doen bij noodsituaties, zal de Stichting een 
vermogen aanhouden van tenminste € 3000,00. Om te voorkomen dat de Stichting een te 
groot vermogen opbouwt, wordt een bovengrens aangehouden van € 30.000,00.  Zodra 
het vermogen groter zal zijn dan  dat bedrag zal besteding dienen plaats te vinden 
overeenkomstig de doelstellingen van de Stichting. Iedere bestuurder is gemachtigd 
daartoe een voorstel te doen. 
Twee bestuursleden hebben beschikking over de bankrekening. Kantoor wordt gehouden 
ten huize van de voorzitter. De penningmeester kan een persoon aanwijzen die de 
administratie voert. 



Kosten:
Teneinde de donaties en schenkingen te besteden overeenkomstig de doelstelling van de 
Stichting is overeengekomen dat tenminste 95% van de donaties en schenkingen besteedt 
dient te worden aan de doelstellingen. Het is beleid van de Stichting dat er geen kosten 
gemaakt worden, doch indien er kosten gemaakt worden, mogen deze niet meer dan 5% 
zijn van de jaarlijkse baten.

Bestuur:
Van toepassing zijn de statuten:
Aanvullend komt het bestuur overeen dat
Eisen worden gesteld aan de bestuurders in het kader van integriteit.
Bestuurders en alle direct betrokkenen, evenals de schenkers, mogen niet aanzetten tot 

haat of het gebruik van geweld, noch mogen zij hiervoor in de voorliggende jaren 
hiervoor zijn veroordeeld.

De Stichting kan indien nodig een Verklaring Omtrent Gedrag eisen.
Van bestuurders en betrokkenen wordt verwacht dat zij integer zijn.
Het overtreden van deze eisen leidt tot ontslag van de betrokken bestuurder.

Bezoldiging bestuurders:
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging. Eventuele onkosten worden op declaratiebasis 
vergoed na goedkeuring door de voorzitter en penningmeester.

Plannen en uitvoering.
De afgelopen jaren heeft Stichting Klara veel kunnen betekenen voor de kinderen van 
Stichting Juutsom. Met een forse ondersteuning van het Rabo Stimuleringsfonds werd 
een paardrijbak gerealiseerd. Veel Juutsommers hebben hier dagelijks plezier van en 
kunnen in een veilige omgeving hun rondjes rijden. Ook de skelterbaan, die met 
middelen van Stichting Klara, vrijwilligers en eigen werkzaamheden van Juutsom 
aangelegd werd, wordt regelmatig gebruikt. Door het verkrijgen van een ruim legaat heeft 
Stichting Klara voor Juutsom een extra auto kunnen aanschaffen. Er was een dringende 
behoefte aan een auto. Daarnaast heeft Klara nog een aantal kleinere zaken kunnen doen 
zoals de bekostiging van de vliegreis naar Curaçao voor een pupil, die zijn vader al jaren 
niet gezien had. Voor de andere pupillen van Juutsom werd een bijdrage geleverd aan een 
aantal kampeerdagen op Duinrell. Ook werden voor het 5 decemberfeest de 
Sinterklaascadeaus geschonken, zodat alle kinderen van Juutsom, ondanks de 
bezuinigingen, toch een mooi en bij hen passend Sinterklaas cadeau hebben kregen.

Voor de komende jaren zal op dezelfde wijze gewerkt worden als de jaren hiervoor. 
Verder gaf Juutsom aan dat zij komende jaren een beroep op Stichting Klara wil doen 
voor haar ontwikkelingen in het dorp Groede. In Groede is Juutsom een nevenvestiging 
aan het inrichten. Stichting Juutsom beheert daar de winkel Vers&Lekker. De gevraagde 
ondersteuning kan betrekking hebben op een aantal specifieke zaken ten behoeve van de 
deelnemers in Groede.


