
Beleidsplan Els en Tom Akerboom Stichting 2020 en 2021, zoals vastgesteld op 

14 mei maart 2020  

 

Artikel 1 Doel 

1. In principe is het doel van de Stichting het doen van uitkeringen aan personen, 

organisaties en instellingen die ten algemene nutte werkzaam zijn op sociaal, 

cultureel, maatschappelijk, religieus of levensbeschouwelijk gebied of op het 

gebied van de gezondheidszorg (of daarmee verbandhoudend, alles in de ruimste 

zin des woords). 

2. De Stichting gebruikt als handvat voor de keuze van donaties de lijst met goede 

doelen, zoals opgenomen in het oorspronkelijk testament van Els en Tom. De rode 

lijn in de lijst met goede doelen is: 

• Welzijn van dieren in Nederland en internationaal 

• ‘redden’ van dieren/dierenopvang (adhv: lokale partijen waar een 

relatie mee was zoals Ezelopvang, asiel Klaarenbeek, WSAP,…) 

• Welzijn van mensen, met name kinderen, in Nederland en in 

ontwikkelingslanden 

• Hulp/begeleiding in Nederland (adhv Zonnebloem/Rode Kruis) 

• Ziektes (adhv KWF) 

• Hulp/begeleiding in het buitenland (adhv Terre des 

Hommes/Liliane Fonds/Stichting vluchteling) 

• Nood/ontwikkelings/medische hulp (adhv Artsen zonder Grenzen, 

Cordaid mensen in Nood, Stichting Vluchteling, Rode Kruis) 

• Expliciet wordt benoemd dat niet zal worden gedoneerd aan culturele 

projecten (kunst/letteren). 

• Het ondersteunen van projecten op het gebied van ‘Welzijn van mensen 

(met name kinderen) en dieren in binnen-en buitenland’ wordt dan ook de 

doelstelling van ETAS. 

 

Artikel 2 Uitkeringen 

1. In principe worden er geen uitkeringen gedaan uit het oorspronkelijk ingelegde 

vermogen; op het oorspronkelijk ingelegde vermogen wordt in principe niet 

ingeteerd. Uitgaven dienen in principe te worden gedaan uit de opbrengsten op het 

ingelegde vermogen of anderszins verkregen gelden (bijv. donaties, opbrengsten 

van activiteiten etc). 

2. Ondanks het feit dat de stichting bij haar besluit tot het geven van een bijdrage 

de objectieve mogelijkheid tot het geven van een kans laat prevaleren boven (te 

behalen) resultaten, zal de stichting zoveel mogelijk resultaat gericht werken. Dat 

wil zeggen: de donaties worden zoveel mogelijk gedaan aan concrete, 



kleinschalige, projecten met een concrete doelstelling. De donaties kunnen worden 

gedaan onder voorwaarden (realisatie, termijn, bewijs etc.). 

3. Op een verzoek om een uitkering wordt uitsluitend tijdens een 

bestuursvergadering beslist. Tijdens de vergadering worden alle aanvragen 

besproken en maakt het bestuur de afweging ter zake de uitkering. Afhankelijk van 

het soort aanvragen wordt uitgekeerd. Omdat het budget beperkt is zal het bestuur 

moeten afwegen welk project de meeste waarde toevoegt aan de genoemde doelen. 

4. Ieder jaar ligt de nadruk op óf dier óf mens. In 2020 hebben dier gerelateerde 

projectaanvragen prioriteit. In 2021 hebben mens gerelateerde projectaanvragen 

prioriteit. 

 

Artikel 3 Vermogen 

1. In principe verkrijgt de stichting haar inkomsten uit de beleggingsresultaten van 

het ingelegde vermogen. 

2. Voorts kan het bestuur er voor kiezen activiteiten te ontwikkelen om additionele 

fondsen te verwerven. Voor 2020 en 2021 worden geen concrete activiteiten 

voorzien. 

3. Het batig saldo van het vastgestelde voorafgaande boekjaar (jaar x -1) is het te 

besteden budget voor het desbetreffende jaar (jaar x). In 2017 is aanvullend het 

volgende besloten: met ingang van 2018 wordt vanwege de lage rentestand en het 

grote vermogen besloten jaarlijks 2% van het vermogen uit te keren (de 

opgebouwde rente zit in dit bedrag). 

 

 

 


