Beleidsplan Stichting SNS
Fonds Grijpskerk
1 januari 2022 tot en met 31 december 2025
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1. Inleiding
Stichting SNS Fonds Grijpskerk (hierna de stichting) is op 15 juli 1999 opgericht en
gevestigd te Grijpskerk.
De stichting is opgericht bij de fusie met de SNS bank en er was een relatie tussen
de bank en het fonds.
Bij de fusie van de Bondsspaarbank Noord en West Groningen NV (voorheen
Bondsspaarbank Westerkwartier te Grijpskerk) en de SNS bank werd een van de
fusie voorwaarden, de aandelen van de Bondsspaarbank Noord en West Groningen
NV, o.a. in het bezit van de spaarstichting Grijpskerk, uit te betalen ten uitvoer
gebracht.
Later werd de samenwerking tussen het SNS fonds Grijpskerk en de SNS bank
opgeheven en ging de stichting als zelfstandige stichting verder en werd de ANBI
status aangevraagd en verkregen.
Vandaag de dag is de stichting SNS fonds nog steeds een stichting met een ANBI
Status. (RSIN dan wel fiscaal nummer: 8150.81.984)
Postadres stichting: ’t Hoekje 11 9881 TA Kommerzijl
Adres secretariaat stichting: ’t Hoekje 11 9881 TA Kommerzijl.
Website: www.snsfondsgrijpskerk.nl
Het beleidsplan geeft onder meer inzicht in de doelstelling, het bestuur en het beleid
van de stichting.

2. Doelstelling
De doelstelling van de stichting is het bevorderen van culturele, sociale, educatieve
en charitatieve activiteiten op het gebied van sport en andere activiteiten van ideële
aard, alsmede het doen van uitkeringen met een ideële strekking, alles in de ruimste
zin van het woord.
Het werkgebied van de stichting behelst zeven dorpen te weten:
Grijpskerk, Kommerzijl, Niezijl, Pieterzijl, Visvliet, Lauwerzijl en Munnekezijl.
De stichting heeft bij de oprichting op 15 juli 1999 vastgelegd dat uitkeringen t.b.v.
aanvulling van exploitatie tekorten niet zouden worden gegeven.

3. Bestuur
De stichting heeft een bestuur dat uit minimaal drie en maximaal zeven personen
bestaat. Momenteel bestaat het bestuur uit vijf leden.
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Bij tussentijds aftreden van de voorzitter, de vicevoorzitter of de secretaris/
penningmeester kiest het bestuur uit hun midden een nieuwe voorzitter,
vicevoorzitter of secretaris/penningmeester.

Per 1 januari 2022 is de samenstelling van het bestuur alsvolgt:
De heer T. Veenstra

Grijpskerk

voorzitter

Mevrouw W. van Gosliga

Lauwerzijl

vicevoorzitter

De heer J.C. Kloppenburg

Kommerzijl

secretaris/penningmeester

Mevrouw T. Smit

Kommerzijl

lid van het bestuur

De heer R. Hovius

Grijpskerk

lid van het bestuur

Er is geen enkele financiële band of andere band meer met de Volksbank (voorheen
SNS bank NV en/of SNS Reaal).
In geval van vacatures voorziet het bestuur van de stichting daar zelf in.

4. Uitvoering
4.1. Werkzaamheden
De werkzaamheden van de stichting bestaan uit het financieel ondersteunen van
culturele, sociale, educatieve en charitatieve activiteiten op het gebied van cultuur,
sport en andere activiteiten van ideële aard alsmede het doen van uitkeringen met
een ideële strekking alles in de ruimste zin van het woord.
Via onze website, SNS Fonds Grijpskerk kunnen verenigingen en stichtingen voor te
ontplooien activiteiten een bijdrage aanvragen.
4.2. Fondswerving
Het fonds doet niet aan actieve fondsenwerving.
4.3. Vermogensbeheer
*Verkrijgingen
*Schenkingen, erfstellingen en legaten met dien verstande dat erfstellingen slechts
kunnen worden aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving.
*Baten (dividend en koerswinst) uit beleggingen van de stichting.
Ten tijde van de oprichting van de stichting is er een bedrag ontvangen van de SNS
bank Nederland als startkapitaal voor de stichting. De stichting werft niet actief
vermogen en dus wil men dit vermogen zo veel mogelijk in stand houden om de
rendementen te kunnen besteden overeenkomstig haar doelstelling zonder dat het
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vermogen substantieel afneemt zodat de continuïteit van de stichting voor lange tijd
gewaarborgd blijft.
Het vermogen is belegd in fondsen (aandelenfondsen en obligatiefondsen) en is een
deel op een beleggingsrekening en rekening courant liquide gehouden om
aanvragen te kunnen betalen.
De fondsen worden middels een beleggingsfonds bij de Rabobank Noordenveld
West Groningen beheerd middels een effectendepot.
Naast het effectendepot hebben wij een treasury statuut opgesteld en ondergebracht
(ter controle van de beleggingen) bij dezelfde Rabobank te Leek.
In overleg met de Rabobank worden regelmatig wijzigingen of aanvullingen in het
treasury statuut gemaakt. Deskundigen bij de Rabobank geven ons ook advies bij
aan- of verkoop van stukken uit het depot.
Momenteel zijn er geen gelden belegd in deposito’s. (i.v.m. zeer lage rente) In geval
van overboeking uit de fondsen naar de beleggers rekening kan het tijdelijk zo zijn
dat op een liquiditeitsrekening meer saldo staat dan dat de garantieregeling van de
Nederlandsche Bank dekt. De regeling dekt € 100.000,00 per bankinstelling.
Wij beleggen niet bij bankinstellingen die niet onder de garantieregeling vallen.
Het beheer berust bij de secretaris/penningmeester. Bij uitgaven vanaf € 15.000,00
zijn van twee bestuursleden een handtekening noodzakelijk.

4.4. Besteding van de inkomsten
De opbrengsten kunnen worden aangewend conform de doelstelling van de stichting.
Het bestuur van de stichting beslist of het project waarvoor de aanvraag is ingediend
passend en zinvol is en derhalve in aanmerking komt voor een financiële bijdrage.
De secretaris penningmeester doet een eerste schifting en meldt afwijzingen aan het
voltallige bestuur. Tevens stelt het bestuur van de stichting het bedrag van de gift
vast en de eventuele voorwaarden die eraan verbonden worden. Ter illustratie een
overzicht van de opbrengsten en giften.
Jaar

Opbrengsten

Giften

2016

€ 122.791,00

€ 48.125,00

2017

€ 102.423,00

€ 80.230,00

2018

- € 69.297,00

€ 53.915,00

2019

€ 260.148,00

€ 19.480,00

2020

€ 57.218,00

€ 26.700,00

2021

€ 165.910,00

€ 19.150,00

Opmerkelijk is de negatieve ontwikkeling in 2018 en het zeer forse herstel in 2019.
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Beurscrash 2018 en herstel in 2019.
De ontwikkeling van de opbrengsten en de giften in 2020 en 2021 hebben mede te
maken met Corona en de zeer lage rente.
De bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding, deze vergoeding wordt door
de Overheid (Belastingdienst) gemaximeerd.
De controlekosten van de RA alsmede de premie voor de afgesloten verzekeringen
en de kosten voor de Rabobank worden ook uit de opbrengsten betaald.
De stichting vergadert tien keer per jaar.
De secretaris/penningmeester is belast met de volgende werkzaamheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beoordelen van de binnengekomen aanvragen;
Vooraf schiften van de aanvragen en beheer van de website;
Voeren van de financiële en andere administratie;
Opstellen van de jaarcijfers en bespreken met de RA;
Schrijven van een beleidsplan (één keer per vier jaar);
Het verzenden en coördineren van vergader- en andere stukken;
Onderhoud met de effectenafdeling van de Rabobank;
Regelmatig bijwonen en uitreiken giften; bespreken jaarcijfers met RA;
Telefoongesprekken voeren met aanvragers, de voorzitter en de andere
bestuursleden.
Gesprekken thuis met de aanvragers;
Maken verkort verslag jaarcijfers voor publicatie.

Grijpskerk, 01 januari 2022

Dhr. T. Veenstra

voorzitter

Dhr. J.C. Kloppenburg

secretaris/penningmeester

Mevr. W. van Gosliga

vicevoorzitter

Mevr. T. Smit

lid van het bestuur

Dhr. R. Hovius

lid van het bestuur

6

