FONDS XL
BELEIDSPLAN 2015-2018 - STICHTING FONDS XL

Inleiding
Via dit beleidsplan biedt het bestuur van Stichting Fonds XL (hierna te noemen de
Stichting) inzicht in de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de statutaire
doelstelling.
Achtergrond
Stichting Fonds XL is oorspronkelijk opgericht onder de naam Stichting Uitgeverij XL
bij akte op 6 augustus 1993 te Den Haag. Statutenwijziging en ontbinding van de
stichting is alleen mogelijk na goedkeuring door de Stichting Vrienden van Onbeperkt
Lezen. Een batig liquidatiesaldo komt ook toe aan deze Stichting Vrienden. De
statuten zijn het meest recent gewijzigd op 11 september 2014.
Doelstelling
Het doel van de stichting staat in artikel 2 van de statuten:
1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van lezen door mensen met een
visuele beperking en voorts van al hetgeen in de ruimste zin hiermee verband
houdt.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door het ondersteunen van projecten en initiatieven
ter bevordering van het lezen.
3. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
De Stichting doet niet actief aan fondsenwerving, maar acteert als een
vermogensfonds, waarbij het voornemen is om in een periode van 5 tot 10 jaar het
vermogen in te zetten voor de in de statuten genoemde doelen.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting is sinds 1 oktober 2015 als volgt samengesteld:
- Mw. J.A.B. Leppink, voorzitter
- Mw. M.M.C.M. Oudshoorn-van Egmond, secretaris
- Dhr. R. Spanier, penningmeester
Het bestuur vergadert gemiddeld 3 tot 4 maal per jaar. De bestuursleden ontvangen
geen vacatievergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. De Stichting heeft geen
personeel in dienst.
Gedragscode
De Stichting heeft zich aangesloten bij de FIN (Vereniging van Fondsen in
Nederland), de belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland. Het
bestuur van de Stichting volgt de FIN gedragscode voor goed bestuur.
ANBI
De Stichting heeft nog geen ANBI-status, maar is wel voornemens deze aan te
vragen teneinde vrij van schenkbelasting aan anderen financiële middelen ter
beschikking te kunnen stellen.
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Beheer vermogen
Op basis van de aangegeven doelstellingen van de Stichting stemt het bestuur
jaarlijks in met de volgende uitgangspunten ten aanzien van het financiële beleid:
•
risicohouding voor financieel beheer is neutraal tot enige risicobereidheid.
•
beleggingshorizon is langer dan 3 jaar, korter dan 10 jaar
•
minimaal € 200.000,-- wordt aangehouden als liquiditeiten;
Thans zijn de financiën ondergebracht bij ING en Rabobank. Het voornemen is begin
2016 alle financiën onder te brengen bij en te laten beheren door de Triodosbank.
Activiteiten 2016-2017
Het bestuur van Fonds XL voert zelf geen taken uit, maar biedt financiële steun aan
projecten en initiatieven van anderen die het lezen bevorderen. Aanvragen worden
getoetst aan de statutaire doelstellingen en beoordeeld naar het te verwachten
maatschappelijk effect.
Vastgesteld op 29 december 2015
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