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Beleidsplan Stichting Steunfonds Groep Omtzigt 2021 – 2022  
 

1. Het werk van de Stichting 
 
1.1. De Stichting stelt zich ten doel het bieden van ondersteuning aan de politieke beweging Groep 

Omzigt en richt zich daarbij op: 
1.1.1. Ondersteuning van de Groep Omtzigt in de vorm van het beschikbaar stellen van 

middelen voor het uitvoeren van projecten; 
1.1.2. Ondersteuning van de Groep Omtzigt in het kader van het tot stand brengen van visies 

en ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied; 
1.1.3. Ondersteuning van de Groep Omtzigt in het kader van de digitale en communicatieve 

uitingen van de groep door middel van onder andere vormgeving en onderhoud van 
de website, de nieuwsbrief en overige digitale en operationele uitingen; 

1.1.4. Beschikbaar stellen van onvoorziene uitgaven in het kader van de operationele 
ondersteuning van de Groep Omtzigt. 

 
1.2. De Stichting verwerft haar middelen door giften en bijdragen, waarbij de fondsverwerving 

plaatsvindt conform het door het bestuur van de Stichting vastgestelde giftenreglement.  
 

1.3. De middelen die aan de Stichting beschikbaar worden gesteld worden primair besteed aan de 
in de in sub 1.1. genoemde doelen. 
 

 

2. De strategie van de Stichting 
 
2.1. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: 

2.1.1. Het verwerven van fondsen; 
2.1.2. Het verstrekken van financiële middelen aan activiteiten die overeenstemmen met 

haar doelstellingen; 
2.1.3. Alle andere wettige middelen die dienstig zijn aan het realiseren van de doelen. 
E.e.a. af te leiden van de doelstelling zoals opgenomen in de statuten van de Stichting en het 
door het bestuur van de Stichting vastgestelde giftenreglement. 

 
2.2. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling (ANBI) als bedoeld in artikel 5b 

Algemene wet inzake rijksbelastingen, of een daartoe in de plaats getreden - bepaling, te zijn 
en als zodanig aangemerkt te zijn door de Nederlandse belastingdienst. 
 

2.3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 

2.4. Bij opheffing van de Stichting wordt een batig liquidatiesaldo van de stichting besteed ten 
behoeve van een algemeen nut beogende instelling die voor minimaal 90% gericht is op het 
algemeen nut. 
 

 

3. De missie van de Stichting 
 

3.1. Streven van de Stichting is een financiële basis te bieden voor de projectmatige en 
wetenschappelijke activiteiten van de politieke beweging Groep Omtzigt.  
 

3.2. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de 
activiteiten van de stichting. 
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4. Het beheer van de Stichting 
 
4.1. Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door het bestuur van de Stichting.  

 
4.2. Jaarlijks wordt de balans met toelichting waarin de vermogensopbouw van de Stichting wordt 

verklaard en een overzicht van ontvangsten en uitgaven gepubliceerd via de website van de 
Stichting op www.steunfondsomtzigt.nl  
 

 

5. Het bestuur van de Stichting Steunfonds Groep Omtzigt 
Voorzitter:  Hein Pieper (Schalkhaar) 
Secretaris:  Matthijs Punter (Enschede) 
Penningmeester: Henk Kerkdijk (Vroomshoop) 
Lid:   Evelien Quist (Amsterdam) 
Lid:    

http://www.steunfondsomtzigt.nl/

