
BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN RANDERODE 

Oprichting en inschrijving handelsregister 

De stichting is op 2 november 1972 opgericht en onder nummer 41038572 ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

Doelstelling en bronnen van inkomsten 

Overeenkomstig artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel het verlenen van financiële 

steun aan Randerode, in het bijzonder voor die uitgaven die strekken kunnen tot verwezenlijking van 

het doel van Randerode, doch niet of bezwaarlijk uit haar gewone middelen kunnen worden 

bekostigd. 

De inkomsten van de stichting bestaan onder andere uit inkomsten van belegd vermogen en 

donaties. 

Beleggingsbeleid 

De stichting heeft haar vermogen volledig belegd in effecten, waarbij een neutraal beleggingsbeleid 

wordt gehanteerd. Het beheer van de effectenportefeuille is bij de Rabobank Apeldoorn en 

omgeving ondergebracht. 

Bestedingsbeleid 

In de voorjaarsvergadering stelt het bestuur het budget voor de bestedingen van dat boekjaar vast. 

Daarbij laat zij zich leiden door het in het vorige boekjaar behaalde resultaat en het streven naar het 

behoud van het vermogen. Dit laatste is overigens geen doelstelling op zich. 

Het budget voor de bestedingen van het boekjaar wordt grosso modo voor tweederde deel 

toegekend in de voorjaarsvergadering en voor eenderde deel in de najaarsvergadering, een en ander 

afhankelijk van de ingediende financieringsaanvragen. 

Verwachting 2020 

Als gevolg van de uitbraak van de coronapandemie zijn  door diverse overheden ingrijpende 

maatregelen genomen om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen 

hebben ingrijpende gevolgen op de mondiale economie en daarmee ook op onze 

beleggingsportefeuille. Op het moment van vaststelling van de jaarrekening 2019 beschikt de 

stichting over voldoende reserves om eventuele verliezen op te kunnen vangen. De continuïteit van 

de stichting is hiermee gewaarborgd. 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden: een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester. 

Namen van de bestuursleden: 

De heer F.A.T. van der Heijden  Voorzitter 

Mevrouw J.G. Van Essen-Ten Harkel Secretaris 

De heer A.W. Zethof   Penningmeester 

Beloningsbeleid 

De bestuurders zijn statutair gerechtigd tot een vergoeding van € 50,- per jaar voor de voorzitter en 

secretaris, de penningmeester is gerechtigd tot een vergoeding van € 100,- per jaar. 


