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De Sint Martinus Stiching (hierna: de Stichting) is opgericht naar Nederlands
recht en kent haar oorsprong in een eenmalige schenking door een Franse
religieuze orde. De Stichting heeft als doelstelling de ondersteuning,
instandhouding en uitbreiding van de Katholieke Kerkgemeenschappen en de
beoefening van de religieuze wetenschappen, en voorts al hetgeen daartoe
dienstig of bevorderlijk kan zijn, dit alles in de ruimste zin van het woord.
De Stichting keert giften uit aan organisaties of instellingen die een bijdrage
leveren aan de doelstelling. Deze giften zijn niet regiogebonden maar
concentreren zich door de oorsprong van het ingebrachte kapitaal veelal op
Franse initiatieven. Het bestuur stelt zich de komende jaren een verdere
spreiding van de te besteden middelen ten doel, zowel geografisch als over
het aantal te begunstigen doelen.
Vermogen
Er worden niet actief fondsen aangetrokken ten behoeve van de realisatie van
de doelstelling van de Stichting. De Stichting is een zogeheten
vermogensfonds en beschikt over een vrijstelling in het kader van de regeling
Algemeen Nut Beogende Instellingen.
Beheer van het vermogen
Het beheer van het vermogen is ondergebracht bij het team Institutional
Asset Management van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. Enkele malen per jaar
wordt met de vermogensbeheerder overleg gevoerd ten aanzien van het te
voeren lange- en korte termijn beleggingsbeleid.
Bestedingen
Het bestuur van de Stichting heeft zich ten doel gesteld om jaarlijks circa 3%
van de vermogenswaarde uit te keren. Op langere termijn streeft zij daarbij
naar het instandhouden van het vermogen in reële termen (eind 2016 ruim
2,9 miljoen euro). In jaren dat de vermogenspositie onder dit minimum komt,
kan worden besloten tot een lager uitkeringspercentage dan genoemde 3%,
doch het bestuur is daartoe niet gehouden.
Het bestuur komt in principe één maal per jaar bijeen waarbij, naast de
vaststelling van de jaarrekening, tevens de donaties voor het lopende jaar
worden vastgesteld. Buiten dit formele kader kan tevens tussentijds tot het
toekennen van schenkingen worden besloten.

