
Beleidsplan van de Stichting M. C. de Visser Fonds voor 2022 en 2023

      Werkzaamheden van het Fonds

      Onder de werkzaamheden van het bestuur vallen onder meer:
- het vergaderen over de ingediende aanvragen, fysiek en/of per e-mail of cloud
- het verzorgen van correspondentie met aanvragers van uitkeringen
- het verzorgen en nakomen van de toegezegde uitkeringen en de daarmee 

samenhangende administratie
- de verslaglegging van de vergaderingen in de vorm van notulen
- het beheer van de effectenportefeuille
- het laten verzorgen van de jaarrekening door een erkend accountants- of financieel   

bureau

Fondsenwerving

Er wordt door het Fonds niet aan fondsenwerving gedaan.
Schenkingen, legaten en erfstellingen als gedaan per testament kunnen aan het Fonds 
toekomen.

Wijze van beheer, besteding en uitkering van de gelden

Beheer

Het beheer van het vermogen van het Fonds wordt verzorgd door de secretaris, waarbij de 
fysieke besprekingen met de vermogensadviseur van de bank gezamenlijk met de 
penningmeester of voorzitter worden gehouden. Deze besprekingen worden  gevoerd met 
de ABN AMRO Bank te Den Haag.



Besteding van de opbrengsten zoals dividenden en coupons, in de vorm van 
uitkeringen

Deze worden – na aftrek van lasten, kosten en reserveringen - voor zover mogelijk per 
jaar aangewend conform de doelstelling van het Fonds, zoals vastgelegd in de statuten. 
De doelstelling behelst diegenen met een uitkering te steunen,
- die in hun studie financiële steun behoeven 
- óf wier levensomstandigheden zorgelijk zijn
Het Fonds tracht jaarlijks zoveel mogelijk de netto opbrengsten van het vermogen uit te 
keren, waarbij gestreefd wordt het vermogen in stand te houden. 

Overige

Over aanvragen wordt slechts schriftelijk of per e-mail gecorrespondeerd met de 
aanvragers. De aanvragers dienen natuurlijke personen te zijn, als in de statuten bepaald. 

Dit beleidsplan is een voortzetting van het beleidsplan zoals dat gold voor de periode 2020 
en 2021 en zal derhalve in werking treden per 1 januari 2022.

Aldus opgemaakt in januari 2022 door de secretaris van het Fonds en geaccordeerd door 
de leden van het bestuur per e-mail.

T. H. Schokking , secretaris J.L. Hoving - Dijkema, voorzitter


