Beleidsplan Stichting Vrienden van Ypsilon 2021-2025
Inleiding
De stichting Vrienden van Ypsilon is in 2004 opgericht ten behoeve van de ondersteuning van de
vereniging “Ypsilon”, zowel financieel als anderszins. De Stichting verwerft gelden, beheert gelden en
kent gelden toe. Over het beleid, de verwerving, het beheer en de toekenning legt de stichting in
openbare stukken verantwoording af.
Strategie
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 1 van de statuten en luidt als volgt: de
stichting heeft ten doel de vereniging Ypsilon te steunen op welke wijze dan ook, zowel financieel als
anderszins, ter beoordeling van het bestuur van de stichting.
De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle opbrengsten komen ten goede aan de doelstelling van de
stichting. De stichting heeft de status van een ANBI instelling.
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden voor de stichting.
Beleid
De stichting kent voor de uitvoering van het beleid de volgende activiteiten:
A. Verwerven van geldmiddelen
B. Beheren van geldmiddelen
C. Toekennen van geldmiddelen
D. Verantwoorden van het gevoerde beleid en specifiek de toekenning van middelen
Ad A: Verwerven
De stichting verkrijgt de middelen door:
• Donateurschap (vaste donateurs van minimaal 25 euro per jaar)
• Algemene donaties en schenkingen
• Specifieke donaties en schenkingen
• Nalatenschappen/estate planning
De vereniging Ypsilon kent een eigen beleid tot verwerving van geldmiddelen en verwijst potentiële
donateurs naar de stichting. Donateurs worden indien gewenst in staat gesteld om zelf een
bestemming te benoemen van de donatie(s). Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid fondsen
op naam op te richten.
In samenwerking met de vereniging worden middelen actief geworven middels diverse
communicatiemiddelen: website en Vriendennieuws.
AD B: Beheren
De stichting beheert en belegt de middelen zo veel mogelijk gericht op het in standhouden. Onder
de huidige omstandigheden kiest het bestuur voor risicoloos beleggen in plaats van rendement. Uit
voorzichtigheidsoverwegingen worden gelden in beheer gegeven bij gerespecteerde Nederlandse
financiële instellingen.
De middelen worden zodanig liquide belegd dat goedgekeurde aanvragen direct kunnen worden
gehonoreerd en betaald. Tijdens de vergaderingen is altijd een recent liquiditeitsoverzicht
beschikbaar.
Ad C: Toekennen
De stichting neemt kennis van het (meerjaren) beleid van de vereniging met de hoofdlijnen om van
daaruit gelden toe te kennen aan projecten die uit deze pijlers voortvloeien. Met het toekennen van

middelen kan de stichting een project financieel over de streep trekken dan wel door als eerste
middelen toe te kennen, derden te bewegen eveneens middelen/subsidie te verstrekken.
Voor het toekennen van de middelen werkt de stichting momenteel met diverse interne fondsen:
“Vrienden algemeen”, “Fonds Jan van der Meulen” en het “Ypsilon Patientenfonds”.
Middelen worden toegekend op aanvraag van de vereniging middels projectbegrotingen. Daarbij is
een gecombineerde toekenning uit de bestaande fondsen mogelijk.
Daarnaast beheert de stichting het Edda Oswald Fonds. Ypsilon heeft de nalatenschap van mevrouw
Oswald bij de stichting ondergebracht. Daartoe zijn afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een
overeenkomst van 29 december 2018. In een bestemmingsplan zijn de 4 hoofdlijnen voor de
besteding van deze nalatenschap uitgezet. Ypsilon dient jaarlijks een bestedingsplan in dat door het
bestuur wordt getoetst aan het bestemmingplan.
Ad D: Verantwoorden
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht uit hoofde van de status als ANBI instelling door het
publiceren van het beleidsplan op de website.
Het bestuur stelt jaarlijks conform statuten een jaarverslag op met daarin een jaarrekening
overeenkomstig de daaraan te stellen eisen ter verkrijging van een goedkeurende verklaring van de
externe accountant. Dit jaarverslag wordt gepubliceerd op de website.
In combinatie met het wervingsbeleid brengt de stichting jaarlijks een publicatie uit om, naast de
hoofdlijnen van het gevoerde financiële beleid, te kunnen uitdragen waar de stichting in het
ondersteunen van Ypsilon nu het verschil heeft gemaakt.
Organisatie
De stichting wordt bestuurd door het bestuur en maakt daarbij gebruik van de diensten van Ypsilon.
Binnen Ypsilon is een beleidsmedewerker belast met het voeren van de administratie van de
stichting, het begeleiden van de bestuursvergaderingen en functioneert zodoende als aanspreekpunt
voor het bestuur. Voor de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de stichting ontvangt Ypsilon
een vergoeding.
Met het bestuur en de directie van Ypsilon wordt regelmatig informeel overlegd. Voor het bestuur is
het belangrijk om kennis te nemen van de beleidsplannen van Ypsilon. Het bestuur ziet de
meerwaarde in om - als daar behoefte aan is of een aanleiding toe is - het bestuur van Ypsilon uit te
nodigen voor een formeler overleg. Regelmatig contact zal de samenwerking tussen beide besturen
bevorderen.
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