Beleidsplan Stichting Beschermers van het Oranjehotel
Doelstelling
Het statutaire doel van de Stichting is het bevorderen en ondersteunen van (de doelstellingen van)
Stichting Oranjehotel te Den Haag, welke onder meer inhouden het onderhoud van het door het
Comité “Oranjehotel” gestichte monument, de verzorging van Doodencel 601 in de cellenbarakken
en het vertellen en levens houden van het verhaal van het “Oranjehotel”, en voorst al hetgeen met
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords. De Stichting beoogt uitdrukkelijk niet het maken van winst.
De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit:
•
•
•
•

de bijeen gebrachte of te brengen bedragen en goederen van derden, inclusief (maar niet
beperkt tot) giften, erfstellingen en subsidies;
de inkomsten en revenuen die de Stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten
en de exploitatie van haar bezittingen;
publieke of charitatieve fondsen binnen het kader van de uitvoering van projecten welke
medegefinancierd worden door overheden en internationale organisaties of als een gevolg
van de uitvoering van overheidscontracten; en
overige baten.

De Stichting streeft er naar om haar doelstelling gedurende een lange periode te kunnen
verwezenlijken en tracht daartoe een eigen vermogen aan te houden dat voldoende is om dit te
verwezenlijken.
Criteria voor toekennen ondersteuning
Conform haar doelstelling verleent de Stichting uitsluitend ondersteuning aan de Stichting
Oranjehotel. De Stichting doet dit op eigen initiatief of op verzoek van het bestuur van de Stichting
Oranjehotel. Honorering van dergelijke verzoeken toetst het bestuur van de Stichting zowel aan de
doelstellingen van de Stichting als die van de Stichting Oranjehotel.
Bestuur
Het bestuur verricht zijn werkzaamheden belangeloos. Hoewel de statuten in beginsel
besluitvorming met een volstrekte meerderheid van stemmen mogelijk maakt, streeft het bestuur
naar unanimiteit in de beslissingen.
Beleggingsbeleid
Teneinde de primaire doelstelling van continuïteit te verwezenlijken, voert het bestuur een
dienovereenkomstig beleggingsbeleid. Dat wil zeggen dat beleggingsrisico’s met gepaste
terughoudendheid worden aangegaan indien en voor zover zij dienstig zijn aan het lange termijn
beleid en de lange termijn doelstellingen van de Stichting. Het bestuur stelt jaarlijks het
beleggingsbeleid vast.
Rapportage
De secretaris stelt jaarlijks een verslag op. De penningmeester stelt jaarlijks een financieel verslag op
conform de eisen zoals opgenomen in de statuten, waarbij reeds aangegane verplichtingen die nog
niet zijn geëffectueerd als zodanig herkenbaar in de verslaglegging worden opgenomen.

