
 

 

 

 

 

Beleidsplan 2017 

van  

de Stichting  

het Algemeen Fonds  

(hierna te noemen  Stichting AF) 

van  

de Unie van Soroptimistclubs in  

Nederland,  

Suriname  

en  

Curaçao 



STRATEGIE 

 

Doelstelling 

 Stichting AF heeft ten doel het (financieel) ondersteunen van de doelstellingen van het 
Soroptimisme, zoals omschreven in de doelstelling van de vereniging: Soroptimist International, Unie 
van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao, gevestigd te Amsterdam (hierna te 
noemen: de Unie). 

 
 

Missie  

Een sterke en transparante (financiële) ondersteuning bieden aan in beginsel meer en robuuster 

activiteiten, die zonder deze additionele ondersteuning niet te realiseren zouden zijn binnen de SI 

doelen. 

 

Afwezigheid van winstoogmerk  

Stichting AF is een algemeen nut beogende instelling (anbi). Stichting AF heeft geen winstoogmerk. 

 

Bestemming liquidatiesaldo  

indien het bestuur besluit tot ontbinding zal het batig saldo na vereffening toekomen aan een door 
het bestuur, na goedkeuring van het bestuur van de Unie, te bepalen algemeen nut beogende 
instelling (anbi) met een soortgelijke doelstelling als Stichting AF (artikel 13 lid 2 van de statuten van  
Stichting AF). 

 

 
 
BELEID 
 
Te verrichten werkzaamheden 
 
Stichting AF ondersteunt projecten en tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

a. het verlenen van steun aan projecten in het belang van het welzijn van mensen, meer 

in het bijzonder van vrouwen en meisjes; 

b. het verlenen van studiefaciliteiten aan mensen, meer in het bijzonder aan vrouwen 

en meisjes; 

c. het verlenen van bijstand in geval van nood ten gevolge van buitengewone 

omstandigheden bij mensen, meer in het bijzonder aan vrouwen en meisjes, in 

binnen- en buitenland; 



d. het ondersteunen van initiatieven van vrouwen en meisjes om zich professioneel te 

ontwikkelen; 

e. het verstrekken van eenmalige aanmoedigingsbedragen voor projecten, vallend 

onder een landelijk door de Unie gekozen thema, of die onderdeel zijn van een 

nationaal project dat conform de richtlijnen bij de Stichting AF is ingediend; 

f. alles dat met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt. 

 
Daartoe ontwikkelt Stichting AF een visie samen met de leden van de Unie van de Soroptimistclubs in 
Nederland, Suriname en Curaçao. 
 
Overzicht van de toekomstige projecten en investeringen van Stichting AF : 
 
 

1. Ondersteuning clubprojecten 
2. Leerstoel mensenrechteneducatie, met bijzondere aandacht voor vrouwenrechten  
3. Sponsor projecten op het gebied van muziek 
4. Ondersteunen andere stichtingen van de Unie van Soroptimisten 
5. Het verlenen van studiefaciliteiten 
6. De Carla Atzema prijs 
7. Initiatieven van het AF bestuur  
8. Noodhulp 

 
 Subdoel in alle projecten en investeringen is het bevorderen van de naamsbekendheid van het 
Soroptimisme.  

 
Aanvragen voor ondersteuning voor nieuwe projecten dienen schriftelijk aan het bestuur van 
Stichting AF te worden gedaan. Voor zover het clubprojecten betreft is de bestaande procedure op 
de website van de Unie van Soroptimisten gepubliceerd. Deze regels worden regelmatig herzien. 
 
Alle andere aanvragen worden schriftelijk gemotiveerd aan het bestuur van Stichting AF voorgelegd 
ter beoordeling. Het bestuur komt hiervoor op regelmatige wijze bijeen, momenteel circa 4 maal per 
jaar. De aanvrager ontvangt een schriftelijke reactie. In de notulen van de bestuursvergaderingen van 
Stichting AF worden de motieven voor toe- of afwijzing opgenomen. Projecten worden na afloop en 
waar relevant ook tussentijds geëvalueerd. 
 
 
Stichting AF beschikt over een vermogen dat hoofdzakelijk is voortgekomen uit de erflating van Carla 

Atzema-Looman, die in 2013 een som gelds heeft nagelaten aan Stichting AF. 

 

Stichting AF tracht haar doel te bereiken door: 

- Inkomsten uit vermogen 
- Erfstellingen, legaten, giften en schenkingen 
- Jaarlijkse bijdragen van de Unie 
- Andere inkomsten 

 

Stichting AF neemt zich voor het ontwikkelen van activiteiten om nieuwe inkomsten te 
genereren door middel van het promoten van schenkingen, donaties en legaten.  



 
 
 
 
 
 
 
 
BEHEER 
 

• Vermogen van Stichting AF 
 

Het vermogen van Stichting AF bedraagt begin per 30 september 2016  (einde boekjaar)    € 

2.278.330. Het beheer van € 2.000.000 van het vermogen van de Stichting AF is 

ondergebracht bij ABN AMRO MeesPierson | Instituten & Charitas. Het vermogen bestaat uit 

aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten.  Om duidelijkheid in het 

beleggingsbeleid te krijgen is in 2014 een beleggingsstatuut door het   bestuur vastgesteld. 

Dit statuut zal periodiek, doch in elk geval na aanvaarding door de Raad van Afgevaardigden 

van het Beleidsplan in 2017 weer worden herzien. 

 

• Bestedingsbeleid 
 

Stichting Af heeft als bestedingsbeleid voor de komende jaren het op verantwoorde wijze 
realiseren van haar doelstellingen, zodanig dat het vermogen dat grotendeels bestaat uit een 
erfenis en legaten uit zal afnemen. De jaarlijkse uitgaven zullen jaarlijks fluctueren. Daarom 
heeft Stichting AF bepaald, dat jaarlijks niet meer dan 10% van het aan de start van dat 
betreffende boekjaar beschikbare vermogen mag worden uitgekeerd aan de ondersteuning 
van de doelstelling . 
Met enige regelmaat wordt door het bestuur bekeken of dit uitkeringspercentage nog aan de 
bedoelingen voldoet en kan indien nodig bijgesteld worden.  

Bij de keuze van de te ondersteunen projecten beoordeelt Stichting AF aanvragen met name 
op  de verbetering van de positie van vrouwen en meisjes. 

 

• Beschikken over het vermogen van Stichting AF 
 

Het bestuur van Stichting AF bestaat uit ten minste vijf bestuursleden waarvan de Unie uit 
zijn midden tenminste een bestuurslid kiest.  Er is een rooster van aftreden .waarbij 
bestuursleden telkens voor een periode van drie jaar worden benoemd en eenmaal kunnen 
worden herbenoemd. 

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, derhalve kan niemand over het 
vermogen van Stichting AF beschikken als ware het haar eigen vermogen. Statutair is 
vastgelegd dat bepaalde bestuursbesluiten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de 
Raad van Afgevaardigden. 

 

 



• Beloningsbeleid  
 

Het bestuur van Stichting AF ontvangt geen beloning voor haar activiteiten, anders dan een 

eventuele onkostenvergoeding 

 

• Administratieve organisatie 
 

De administratieve zaken zijn ondergebracht bij het Bureausecretariaat van de Unie van 
Soroptimisten. De boekhouding wordt verzorgd door een extern boekhoudkantoor. 
 
 

• Controle accountant 
 

De jaarrekening van Stichting AF wordt jaarlijks opgesteld door een register accountant en 

vastgesteld door de Raad van Afgevaardigden. 

 

 

 

 

 


