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1.1. InleidingInleiding

Stichting Vrienden van Multiloog is eind 2013 opgericht als initiatief om Multiloogbijeenkomsten 

mogelijk te maken. Hierbij treft u ons beleidsplan aan waarin de kaders zijn geschapen voor het 

functioneren van de organisatie.

2.2. Het doel van Stichting Vrienden van MultiloogHet doel van Stichting Vrienden van Multiloog

Het is de missie om het welbevinden van mensen te bevorderen door geld in te zamelen voor het 

houden van multiloogbijeenkomsten.

De doelgroep zijn mensen die verstrikt raken in hun dagelijks leven en mensen die met deze 

doelgroep solidair zijn.

De stichting ondersteunt de uitgangspunten van multiloogbijeenkomsten, dat zijn:

  het uitwisselen van persoonlijke ervaringen op gelijkwaardige basis;

 de multiloogbijeenkomsten en -initiatieven moeten voor eenieder toegankelijk zijn.

Gegeven de doel en de aard van de stichting is een winstoogmerk niet aanwezig. Zo zijn alle 

bestuursleden onbezoldigd en komen alle inkomsten, na aftrek van kosten ten goede aan 

Multiloogprojecten.

3.3. WerkzaamhedenWerkzaamheden

Strategie van de stichting is om in eerste instantie mensen die op één of andere wijze verbonden 

zijn met Multiloog voor dit initiatief te interesseren.

Gegeven de beperkte financiële omvang van deze stichting zijn alle schenkingen en donaties 

welkom, maar zijn vooral de schenkingen met een meerjarig karakter van groot belang voor de 

continuïteit.

Het streven om zoveel mogelijk multiloog-initiatieven te ondersteunen. Dit kan een initiatief zijn wat

niet kan rekenen op subsidiegeld of een initiatief waar alleen subsidiegeld niet voldoende is. Per 

project wordt een verantwoording van de projectuitvoerder (IPC) gevraagd met daarin de bestede 

tijd, de kosten, en een evaluatie van het project.

Het bestuur bedenkt activiteiten uit voor het inzamelen van geld.
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4.4. Organisatie-structuurOrganisatie-structuur

Het bestuur bestaat uit:

 voorzitter; mevrouw F. de Boer, 

 secretaris; mevrouw A.M.G. Meijroos –  van der Hilst

 Penningmeester; mevrouw I.A. Turkmen-Ilksoy

Binnen het bestuur heeft ieder een taak toegewezen gekregen. Het beheer van de gelden binnen 

het kader van de vastgestelde begroting is gedelegeerd aan de heer H. Mölders.

De monitoring en rapportering van de financiën is gedelegeerd aan de heer A. van Capelle.

5.5. Financierings en schenkingsbudgetFinancierings en schenkingsbudget

Er zijn weinig aanloopkosten geweest. Er is een subsidie geweest om de start van de organisatie 

te regelen. Tevens een lening van Stichting IPC en enkele schenkingen.

De aanloopkosten zijn de kosten van flyers en de kosten voor de statuten.  

De doelstelling is om de vaste lasten zeer laag te houden waardoor zoveel mogelijk van de 

verkregen middelen direct ten behoeve van de doelstelling kunnen worden aangewend.

6.6. Vermogens-beheerVermogens-beheer

Het is niet het streven om zeer omvangrijke buffers aan te houden. De organisatie heeft nauwelijks

vaste lasten en kan derhalve een optimale doelstellingsbesteding hebben.

In geval van vermogen dat gedurende langere tijd dienstbaar is aan de doelstelling, zal dit 

risicomijdend en duurzaam worden belegd met als focus een aanwending van het vermogen over 

een periode van maximaal vijf jaren, behoudens het bedrag dat gereserveerd wordt voor een 

continuïteitsreserve (15% van de jaarlijkse uitgaven). 

7.7. BijlagenBijlagen

7.1 statuten

7.2 uittreksel kvk3
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