Beleidsplan van de Stichting Vrienden van Ypsilon 2012-2017
De stichting Vrienden van Ypsilon (hierna te noemen ‘de Vrienden’) is op 9
januari 2004 opgericht om de vereniging Ypsilon zowel financieel als
anderszins te ondersteunen. De stichting is onafhankelijk en heeft een eigen
bestuur. Om inzicht te geven in de concrete doelstellingen van de Vrienden
voor de komende 5 jaar is door het bestuur het onderhavige beleidsplan
opgesteld.
Werkzaamheden van de Vrienden
De inkomsten van de stichting worden verkregen uit giften. In principe worden de verkregen
gelden besteed aan voorlichting over de ziekte schizofrenie c.q. verhoogde kwetsbaarheid
voor psychose, aan opleiding van medewerkers en diverse projecten van Ypsilon en derden.
Ypsilon geeft aan voor welke acties c.q. niet-structurele activiteiten zij financiële
ondersteuning van de Vrienden zou kunnen gebruiken. Aanvragen voor projecten van derden
komen in eerste instantie binnen bij de medewerker van het bureau van Ypsilon die als
aanspreekpunt voor de Vrienden fungeert. De aanvragen worden aan het bestuur van de
Vrienden voorgelegd, zo nodig met een advies van het bureau. Het bestuur van de Vrienden
toetst of de aanvragen passen binnen de doelstellingen.
Donateursbeleid
Algemeen
Het bestuur van de Vrienden ontwikkelt een beleid voor het aantrekken van donateurs, omdat
 meer donateurs betekent meer betrokkenheid en bekendheid
 een stijging van het aantal donateurs betekent ook meer giften, schenkingen en
nalatenschappen
 met een inkomensaanwas kan de Vrienden meer projecten van Ypsilon ondersteunen, wat
de continuïteit van Ypsilon ten goede komt.
Afspraken met Ypsilon
Ypsilon wijst potentiële donateurs door naar de Vrienden.
Giften die binnen komen bij Ypsilon en de € 250,- te boven gaan, gaan in principe naar de
Vrienden.
Nalatenschappen gaan in principe naar de Vrienden
Wanneer bij Ypsilon geoormerkte gelden binnenkomen, dan wordt dat met het bestuur van de
Vrienden besproken.
Afspraken met/over donateurs
Donateurs die een bedrag van € 5.000 of meer schenken, worden persoonlijk bedankt. Met de
overigen wordt naar bevind van zaken gehandeld.
Aan donateurs wordt gevraagd om via een automatische incasso te betalen, omdat dat veel
werk en administratiekosten bespaart. Als de donateur geen machtiging wilt afgeven, wordt
een factuur gestuurd. Donateurs ontvangen jaarlijks bij de aankondiging van de incasso cq bij
de factuur een nieuwsbrief van de Vrienden met daarin onder meer een financiële
verantwoording.
Ingeval van geoormerkte donaties zal –indien nodig- bij de gever worden nagevraagd of het
doel duidelijk is. Het bestuur van de Vrienden blijft verantwoordelijk voor de juiste
bestemming en verantwoording van deze geoormerkte gelden.

Beheren, besteden en uitkeren van de verkregen inkomsten
Beheer
Het bestuur acht het haar taak de verkregen inkomsten zo goed mogelijk te beheren. Ook een
gift die door de schenker van een oormerk is voorzien, zal door het bestuur worden beheerd,
mits de bestemming past binnen de doelstelling van de stichting. Uit voorzichtigheidsoverwegingen worden vermogens beheerd door gerespecteerde Nederlandse financiële
instellingen. Hierbij is het beleggingsprofiel behoudend. De kosten van werving en beheer
staan in redelijke verhouding tot de uitgaven die de Vrienden doet ten behoeve van haar
doelstelling.
Besteding
Het bestuur heeft tot doel de verkregen inkomsten op een zorgvuldige wijze passend binnen
haar doelstellingen te besteden. Afhankelijk van de omvang van het verworven vermogen zal
zij jaarlijks projecten financieren die aan de doelstellingen van de stichting voldoen, een en
ander conform de richtlijnen voor stichtingen met een ANBI-status.
De Vrienden streeft ernaar om relevante projecten van Ypsilon langdurig te ondersteunen. Om
een dergelijk doel te realiseren, is er een vermogensopbouw noodzakelijk om een dergelijk
beleid te garanderen.
Uitkering
De Vrienden zorgt voor een deugdelijke administratie waaruit blijkt welke bedragen aan wie
zijn uitgekeerd. De penningmeester fiatteert alle uitgaven tot een bedrag van € 10.000,- Boven
de € 10.000 is tekeningsbevoegdheid van 2 bestuursleden vereist. De uitgaven dienen te
vallen binnen het door het bestuur vastgesteld beleid.
Bestuurskosten
De bestuurskosten zullen minimaal zijn.
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