1. Inleiding
In dit beleidsplan legt het bestuur van de Stichting Zevenwouden (hierna te noemen: de stichting) het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van
12-09-2018. Het beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en herzien.
Motivatie:
De ontstaansgeschiedenis van Siebengewald, de geïsoleerde ligging en de daarop volgende
sociale en maatschappelijke dorpsontwikkeling liggen ten grondslag aan de omstandigheden
waarin Siebengewald als geheel verkeert. Deze situatie heeft ons gemotiveerd om een stichting
ter verbetering van deze omstandigheden op te richten.
In dit beleidsplan wordt inzicht gegeven in:
• De door de stichting te verrichten werkzaamheden;
• De wijze waarop de stichting fondsen wil werven;
• De wijze waarop de stichting verkregen inkomsten zal beheren;
• De wijze waarop en aan welke doelen verkregen inkomsten worden besteed.

2. Doelstelling
Statutaire doelstelling:
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 3 van de statuten en luidt als volgt:
De Stichting heeft ten doel de vergroting van de leefbaarheid en het genot van het dorp
Siebengewald* en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe
behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Afwezigheid van winstoogmerk:
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 3 van de statuten en uit de feitelijke
werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit
dat de stichting de behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.
Bestemming liquidatiesaldo:
Zoals blijkt uit artikel 14 van de statuten, zal een eventueel batig saldo van de ontbonden
stichting worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling (hierna: ANBI)
met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting of een buitenlandse
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting heeft.

3. Strategie
De stichting tracht haar doel te bereiken door het financieel ondersteunen van projecten die
passen binnen onderstaande omschrijvingen:
1. Kansarmen kansrijker maken is één van de uitdagingen voor de stichting. Meerdere oudere
mensen leven nu in relatief sobere omstandigheden, maar kunnen en willen daarmee niet naar
buiten treden. Voor deze omstandigheden zou er wat vaker een lichtpuntje moeten zijn. Hier ligt
een opdracht voor de stichting.
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2. Voor de jeugd kan o.a. een extra financieel steuntje in de rug, naast de mogelijke reguliere
studiefinanciering, bijdragen aan een beter passende schoolkeuze. Een keuze die meer tegemoet komt aan de zeker aanwezige ambities van jonge mensen.
3. De leefbaarheid in het dorp zal een andere worden dan in de tijd van de bloeiende grote
verenigingen waar iedereen wel lid van was. De kracht van de “oude” sociale verbondenheid in
Siebengewald kan een zeer positief effect hebben op deze “nieuwe” leefbaarheid in het dorp. De
stichting kan projecten met nieuwe mogelijkheden die zich aandienen ondersteunen met een
financiële bijdrage.
4. Projecten die bijdragen aan de visuele verfraaiing van het dorp zullen, zeker als ze ook nog
bijdragen aan een gezonde en aangename leefomgeving, op steun van de stichting kunnen
rekenen.
5. Startende ondernemers die, met een gedegen bedrijfsplan, een aanvraag indienen komen
mogelijk in aanmerking voor financiële ondersteuning.
6. De stichting wil projecten die het algemeen belang (sociaal, cultureel, historisch) dienen in
overweging nemen en mogelijk financieel ondersteunen.
*Indien blijkt dat de stichting, in enig jaar, onvoldoende bestedingsdoelen voor Siebengewald kan honoreren, dan kunnen aanvragen uit Bergen(L) ook gehonoreerd worden. De projecten voor Siebengewald komen
echter altijd op de eerste plaats.

4. Beleid
4.1 Te verrichten werkzaamheden van de stichting
De stichting verricht de volgende werkzaamheden:
- Het in behandeling nemen van verzoeken voor financiële steun en het beoordelen hiervan;
- Goedgekeurde aanvragen financieren door de projecten direct te betalen: niet in geld uit te
keren.
Door het financieel ondersteunen van bewoners wordt de leefbaarheid en het genot van het
dorp vergroot en draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling van de stichting,
zoals vermeld in artikel 3 van de statuten.
4.2 Werving en beheer van gelden/ Financieel beleid
De stichting dankt haar financiële grondslag aan een schenking die over een periode van 5
jaren in 5 gelijke delen tot een aanzienlijk bedrag zal groeien. De jaarlijkse beleggingsrevenuen
kunnen worden besteed aan bijdragen aan de diverse ingediende projecten. E.e.a. zal steeds
getoetst worden aan de toekenningscriteria (de statutaire doelstelling; punt 3 van dit beleidsplan en de voorwaarden in de aanvraagformulering).
De stichting werft geen gelden. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
• Subsidies en andere bijdragen;
• Schenkingen, erfstelling en legaten;
• Alle andere verkrijgingen en baten.
- De stichting gaat niet actief op zoek naar donateurs, fondsen, sponsors en overige
financieringsbronnen.
- Bovengenoemde donateurs e.d. kunnen geen eisen stellen aan het beheer en de
besteding van hun ingelegde gelden. Het bestuur van de stichting besluit autonoom
aan de hand van het geformuleerde beleid.

De verkregen inkomsten worden beheerd door het bestuur bij de RABO-bank.
4.3 Vermogen van de stichting
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van
de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
4.4 Bestedingsbeleid
De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling. De projecten waaraan
wordt besteed moeten voldoen aan de gestelde voorwaarden in artikel 3 (strategie) van dit
beleidsplan, artikel 3 van van de statuten en artikel 5 van het huishoudelijk reglement.
4.5 Beschikken over het vermogen van de stichting
Op grond van artikel 6 van destatuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid, heeft
geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan
geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen
vermogen.

5. Overige
5.1 Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. De stichting heeft
geen personeel in dienst.
5.2 Beschrijving administratieve organisatie
De administratie wordt gevoerd door “Q accountants en belastingadviseurs”.
5.3 Publicatieplicht
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van publicatie op haar website.
Bijlagen:
• Statuten van de “Stichting Zevenwouden”
• Huishoudelijk reglement van de “Stichting Zevenwouden”.
• Jaarplan 2018
• Jaarbegroting 2018
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