Algemeen Beleidsplan

1. Inleiding
Stichting Robin is opgericht in 2011 en richt zich op hulp aan financieel zwakkere mensen in onze
samenleving, die door een incidenteel pechgeval in financiële nood zijn gekomen. Het gaat om hulp
aan mensen die geen beroep kunnen doen op enig hulpfonds of andere hulp door een sociale
instelling en die niet in staat zijn om met eigen middelen het ontstane probleem op te lossen.
Stichting Robin tracht door haar aanpak te voorkomen dat deze mensen in een vicieuze cirkel van
armoede terecht komen. De rechtsvorm van de Stichting heeft als voordeel dat een optimale
rechtszekerheid, een goede en transparante bedrijfsvoering en een non-profit karakter kunnen
worden gewaarborgd.
2. Doelstelling van de Stichting Robin
Het doel van de Stichting is het doen van eenmalige giften, door aan haar te selecteren natuurlijke
personen met een modaal of laag inkomen, die door een incidenteel pechgeval in financiële
problemen is gekomen of dreigt te komen. Dit om een begin van een negatieve financiële
kettingreactie bij de begiftigden te voorkomen. Verder richt de stichting zich op het doen van
uitkeringen aan het algemeen nut beogende instellingen zoals bedoeld in artikel 5b Algemene wet
inzake rijksbelastingen
3. Bestuur van de Stichting Robin
Het bestuur van de Stichting Robin bestaat (sinds de instelling ervan) uit de volgende personen:
-

Arthur Theodorus Maria Weijers, geboren te Rotterdam op 1 mei 1962

-

Jonkvrouw Alexandra Liliane Laureola Jankovich de Jeszenice, geboren te Zutphen op 19
februari 1966

Het bestuur, en daarmee de stichting, opereert onafhankelijk van donateurs en begunstigden. De
leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Aan de leden
van het bestuur kan een niet bovenmatig vacatiegeld worden uitgekeerd.
4. Fondsenwerving
Stichting Robin is afhankelijk van giften van het publiek. Stichting Robin zal in eerste aanvang
bescheiden van omvang starten. Het groeitempo als mede de omvang van donaties laten zich
moeilijk voorspellen. Om Stichting Robin van een startkapitaal te voorzien heeft een derde zich
bereid verklaard de stichting gedurende vijf jaar te ondersteunen met € 50.000 per jaar.
Uiteindelijk zal op middellange termijn het vliegwiel moeten gaan draaien in de zin dat het aanbod
van cases opgelost kan worden met gedoneerde gelden (self supporting).
5. Beleggingsbeleid
Wanneer er in een jaar meer inkomsten dan uitgaven zijn, zal dit bedrag worden aangehouden om
uitkeringen in andere jaren te doen. De kosten van het aanhouden van het vermogen zullen in

redelijke verhouding staat tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting. Een
eventueel tijdelijk overschot zal zo veel mogelijk risicoloos dan wel risicolaag worden aangehouden.
Gestreefd wordt om jaarlijks 90 procent van het bruto beleggingsresultaat (na aftrek van de kosten
van verwerving van gelden en beheer van de stichting en verminderd met de verwachte inflatie van
het betreffende jaar) uit te keren (90% van het netto rendement na inflatie).
6. Schenkingen / giften
De uitkeringen die door de stichting worden gedaan hebben de vorm van een eenmalige gift. De gift
wordt echter niet als geldbedrag geschonken aan de natuurlijke persoon die in financiële problemen
is gekomen dan wel dreigt te komen, maar zal worden uitbetaald aan de schuldeiser (crediteur) van
de natuurlijke persoon die in financiële problemen dreigt te komen of is gekomen, tenzij het bestuur

unaniem anders beslist.
7. Doelgroepen
De schenkingen / giften die zullen worden gedaan, bestaan uit eenmalige schenkingen / giften aan
natuurlijke personen. Het beleid van Stichting Robin is gericht op mensen die normaal gesproken
wel in staat zijn te voorzien in hun kosten van levensonderhoud, maar door een eenmalige
financiële tegenvaller dit niet meer zijn. De begiftigden moet dus in loondienst of als ZZP’er
werkzaam zijn. Voor mensen met chronische financiële problemen is er in Nederland in de regel
reeds (financiële) opvang.
Stichting Robin richt zich juist op mensen die zich (nog niet) tot een andere instantie voor hulp
kunnen wenden. Van mensen die zich aanmelden voor hulp aan Robin wordt een symbolische gift
gevraagd van € 10. Deze regel geldt ter voorkoming van misbruik.
8. Administratie en financiële zaken
Alle inkomsten en uitgaven dienen zorgvuldig te worden geadministreerd door de penningmeester.
De uitvoering van de betalingen dienen door de voorzitter en de penningmeester te worden
gefiatteerd. Jaarlijks zal de penningmeester een financieel overzicht maken dat door het bestuur
moet worden goedgekeurd op de algemene vergadering. De secretaris zal de verslagen van de
bestuursvergaderingen maken en alle administratieve bescheiden zorgvuldig behouden en
bewaren.
9. Verantwoording
Het bestuur of de directie zal jaarlijks een verslag maken over de door de stichting gesteunde
natuurlijke personen vergezeld van de nodige informatie over de schenkingen.

Aldus opgesteld te Amsterdam op 11 december 2013 en goedgekeurd door het bestuur op 11
december 2013 te Amsterdam.
Het bestuur van de Stichting Robin

A.T.M. Weijers

Mevrouw A.L.L. Jankovich de Jeszenice

