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Inleiding

De Stichting Van Rees-Klatte is opgericht op 6 juli 2004 door de heer A.J.H. van Rees.
Het vermogen van de Stichting is ontstaan uit de nalatenschap van de oprichter. De Stichting heeft de ANBI status en is
aangesloten bij de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN).
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Het doel van de Stichting

De Stichting is een algemeen nut beogende instelling die financiële steun aan charitatieve doelen verleent. In het
bijzonder (de educatie van): kunst, cultuur en de bescherming van mens en natuur. Dit alles in de ruimste zin van het
woord en zo mogelijk met een Haags tintje.
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Werkzaamheden van de Stichting

De Stichting realiseert haar doelen voornamelijk door het geven van herkenbare en controleerbare bijdragen aan
doelen met een specifiek karakter. Dus niet door giften die slechts als marginale bijdrage en anoniem in een grotere
geldstroom opgaan.
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De wijze van fondsenwerving

De Stichting is een vermogensfonds en zal zelf geen fondsenwervende activiteiten ondernemen.
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Het beleggingsproces

Het beleid van het bestuur inzake de beleggingen is het genereren van een inkomstenstroom in de vorm van dividend
en/of rente, waaruit het jaarlijkse schenkingsbudget wordt geformeerd, waarbij een gematigd (neutraal) risicoprofiel
wordt aangehouden en het vermogen in stand wordt gehouden.
Het bestuur van de Stichting wordt geadviseerd door professionele vermogensadviseurs en -beheerders. Ten einde
risico’s te spreiden en expertises ten volle te benutten is het vermogen van de Stichting bij een aantal verschillende
partijen ondergebracht.
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De administratieve en financiële verantwoording

De administratie van het vermogen inclusief het opmaken van het jaarverslag is uitbesteed aan een externe
administratieve organisatie. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en na controle door een
externe accountant de jaarrekening door het bestuur vastgesteld.
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Het vermogen van de Stichting

Het is de bedoeling om het vermogen van de Stichting nominaal in stand te houden. Het bestuur stelt zich ten doel
jaarlijks circa 3 à 4 % van het vermogen in de vorm van schenkingen uit te keren. Bij ontbinding van de Stichting zal een
eventueel batig saldo zoveel mogelijk worden besteed overeenkomstig het doel van de Stichting.
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Aanvraag donaties:
•
•
•
•
•

Donaties dienen herkenbare bijdragen aan doelen met een specifiek karakter te zijn.
Mogelijk wordt de aanvrager voor een nadere toelichting uitgenodigd door het bestuur.
Tijdens een vergadering wordt er een beslissing genomen over de donatieaanvraag.
De aanvrager krijgt een schriftelijke melding van afwijzing of toezegging.
Aan omvangrijke donaties kunnen in een overeenkomst nadere eisten gesteld worden.

Voor het ontvangen van een aanvraagformulier voor een donatie kan de aanvrager een vooraanvraag doen op de
website van de Stichting.
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Website

De Stichting heeft de ANBI status en voldoet aan haar verplichtingen door middel van vermelding van het beknopte
beleidsplan op de website van de Stichting: www.vanreesklatte.nl

