
Beleidsplan             

Door middel van het onderhavige beleidsplan zal het bestuur van Stichting Zomerlust inzicht geven 
in: 
 

1. de werkzaamheden die door de Stichting worden verricht;  
2. de wijze waarop de Stichting benodigde gelden zal verwerven; 
3. de wijze waarop het vermogen van de Stichting wordt beheerd en besteed. 

 
 
Werkzaamheden en doelstelling van Stichting Zomerlust 
 
In het kader van haar doelstelling heeft Stichting Zomerlust het volgende beleidsplan geformuleerd, 

waarmede het bestuur richting geeft aan de realisering van projecten. 

Stichting Zomerlust wil projecten en initiatieven van kerkelijke, charitatieve, culturele, 

wetenschappelijke en andere instellingen die het algemeen nut beogen, alsmede doelen die in lijn 

zijn met de opzet en het oogmerk van deze instellingen financieel  ondersteunen. 

De komende jaren wil Stichting Zomerlust zich specifiek richten op het ondersteunen en het opzetten 

van gezondheidscentra, gericht op financieel minder draagkrachtige gebieden in het binnen en 

buitenland voor minder bedeelde personen.   

Verder wil Stichting Zomerlust zich richten op de ondersteuning van culturele instellingen en 

instellingen die zich bezig houden met kunst en educatie. 

Stichting Zomerlust wil door haar bijdrage het verschil maken in de realisatie van de projecten en 

werkt dus niet samen met grote fondsen. Zij ondersteunt bij voorkeur via een directe weg het doel 

en niet de organisatie (overhead). Op deze manier wenst de Stichting te bewerkstelligen dat een 

groter deel van de donaties terecht komt bij het project dat ondersteund wordt. 

Aan de bestuurders van de Stichting wordt geen vergoeding verstrekt en de kosten blijven tot het 

absolute minimum beperkt. 

Indien het bestuur besluit de Stichting te ontbinden, dan wordt onder andere het liquidatiesaldo 

vastgesteld. De na vereffening resterende reserves zullen conform de doelstellingen van de stichting 

worden uitgekeerd aan instellingen met vergelijkbare doelstellingen of een algemeen 

maatschappelijk belang. 

 
Wijze van verwerving van gelden 
 
Stichting Zomerlust verwerft de voor de uitvoering van haar doelstelling benodigde gelden door 

middel van subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt, alsmede andere 

baten. De geldmiddelen van de Stichting Zomerlust die nodig zijn voor de uitvoering van haar 

doelstelling bestaan uit donaties.   

 
Beheer en besteding van het vermogen 
 



Het vermogen van Stichting Zomerlust wordt beheerd door de bestuurders die ervoor zullen zorg 
dragen dat het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van de Stichting. Van de 
bestedingen van de Stichting zal het bestuur een inzichtelijke administratie bijhouden zodat te allen 
tijden het vermogen en de bestedingen daarvan door het bestuur kan worden gemonitord. 
 
 


