Stichting MC van Beek
Jaarbeleidsplan 2020
In dit beleidsplan legt de stichting MC van Beek haar doelstellingen en beleidsvoornemens voor
het jaar 2020 vast.
Bestuur
1. Het bestuur vergadert tenminste drie keer in 2020.
2. In het rooster van af -en aantreden staat dat dit jaar twee bestuursleden volgens een
vastgestelde werkwijze geëvalueerd worden. In de mei-vergadering zal het functioneren
van D. Veenvliet (penningmeester) en van Dorine Enserinck (bestuurslid) aan de orde
komen.
3. In het afsprakenjournaal worden door het bestuur vastgestelde documenten bewaard.
Ook de documenten die in het verleden zijn vastgesteld worden daarin opgenomen.
Waar nodig worden deze documenten up-to-date gemaakt.
4. De website ww.stichtingmcvanbeek.nl wordt vernieuwd. De checklist sociale veiligheid
wordt op internet geplaatst, als onderdeel van de aanvraagprocedure, evenals het
vastgestelde ‘privacy statement’ .
5. Stichting MC van Beek ziet het als haar taak om kleinschalige instellingen niet alleen
financieel te ondersteunen, maar hen ook te helpen bij het ontwikkelen van beleid op het
gebied van sociale veiligheid. Het bestuur vraagt van instellingen die een beroep doen
op het fonds dan ook naar hun sociale veiligheidsbeleid.
We stimuleren de aanvragende instellingen ook om de cursus ‘In veilige handen’ van
Movisie te volgen door de inschrijvingskosten voor onze rekening te nemen. Voor max.
2 personen per instellingen.
6. In 2020 is het voornemen dat een aantal bestuursleden de cursus ‘In veilige handen’ van
Movisie volgen.
7. Er zal een nieuwsbrief verschijnen waarin in elk geval de aankondiging van nieuwe
website en eventueel de ervaring met de cursus zal worden opgenomen.
8. Het bestuur heeft een adviesrol bij een overleg tussen Porticus (fonds) en Movisie om
een beweging voor meer sociale veiligheid in Nederland te ontwikkelen. Onderzocht
wordt tevens of in samenwerking met Porticus en Movisie een bijeenkomst kan worden
georganiseerd om met andere fondsen na te denken hoe sociale veiligheid kan worden
gestimuleerd.
9. Het bestuur wil in 2021 een bijeenkomst voor familieleden van M.C. van Beek
organiseren. Daartoe worden voorbereidingen getroffen.
10. Meer bekendheid voor ons Fonds genereren nadat de nieuwe website gereed is.

Financiën
11. Het financiële beleid wordt gecontinueerd en indien de omstandigheden dat vragen
aangepast.
12. Het beleid om aan de hand van concrete aanvragen om ons vermogen actief in te zetten
ten behoeve van de doelgroep, wordt gecontinueerd. Het bestuur zal bespreken of/hoe
we vermogen actief kunnen inzetten, in combinatie met gegeven dat we mogelijk
aandelen moeten verkopen omdat het nu meer dan 55% van ons pakket is geworden. Dit
percentage past in het doel om matig offensief te beleggen.

Donaties
13. Exclusief de voor 2020 te verwachte inkomsten is voor donaties beschikbaar € 190.284
Het bestuur besluit deze opgebouwde buffer voor uitkeringen uit te spreiden over de
komende vijf jaar. Van dit bedrag komt voor 2020 € 35.000,- beschikbaar. Daar komt bij
€75.000 aan verwachte inkomsten. Dat betekent dat in 2020 totaal voor
€ 110.000, - aan donaties kan worden toegezegd.
14. Voor dit jaar geldt als richtlijn per donatie jaar € 10.000,00 als maximum per aanvraag.
15. In de november vergadering zal bekeken worden wat er moet gebeuren met
toezeggingen van vóór 2018 die vervallen zijn.
Overig
16. Op de website van de stichting komen de vergaderdata van het bestuur in 2020 te staan.
Aanvragen dienen zes weken voor de bestuursvergadering ingediend te zijn.
Vergaderdata
16 Maart 2020 (algemene en financiële jaarverslagen en jaarbeleidsplan, datum website)
13 juli 2020 (datum op website)
9 november 2020 (datum op website)
17 december 2020 (kerstdiner)

