Beleidsplan 2016 t/m 2021
Doelstelling en werkzaamheden van de Stichting
De Stichting Beatrixoord Noord-Nederland is een goededoelen-organisatie en steunt projecten in
Noord-Nederland voor mensen met een lichamelijke handicap, chronische ziekte of tuberculose.
De Stichting Beatrixoord Noord-Nederland is een voortzetting van de, in 1905 opgerichte,
“Vereniging tot oprichting en exploitatie van een Friesch volkssanatorium”.
De Stichting Beatrixoord Noord-Nederland is statutair gevestigd in Haren.
De Stichting verstrekt financiële middelen en/of kennis ten behoeve van projecten, particuliere
initiatieven of wetenschappelijk onderzoeken die bijdragen aan die revalidatie en re-integratie van
de doelgroep.
Het betreft projecten en wetenschappelijk onderzoek aanvragen in Groningen, Friesland en Drenthe
die niet of nog niet uit het gezondheidsbudget kunnen worden gefinancierd.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Het verwerven van gelden
De Stichting Beatrixoord Noord-Nederland is een onafhankelijke regionale instelling met een
volledige rechtsbevoegdheid en wordt niet door de overheid gesubsidieerd.
Al onze middelen zijn afkomstig van particulieren, bedrijven en fondsen.
Eén maal per jaar wordt er via een acceptgirorun een verzoek om een jaarlijkse bijdrage gevraagd
van de ruim negenduizend donateurs die bij onze Stichting zijn aangesloten.

Het beheer van het vermogen van de instelling
Het bestuur van de Stichting Beatrixoord is onbezoldigd.
Het bestuur heeft een aantal commissies:
-Beleggingsadviescommissie
-Adviescommissie Wetenschappelijk Onderzoek
-Jury commissie Beatrixoord Noord Nederlandprijs
Het bestuur wordt gevormd door leden met een bestuurlijke, notariële, financiële dan wel medische
achtergrond. Kortom op kwaliteiten benoemd.
De bestuursleden zijn woonachtig in het werkgebied van de stichting.
Het bestuur vergadert 3 à 4 keer per jaar.
Het huidige bestuur:
Voorzitter:
Vicevoorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:
Lid:

Dhr. H. Leutscher, Programmacoördinator revalidatie, sport en bewegen
Dhr. Prof. dr. J.E. Degener, Emeritus Hoogleraar medische microbiologie
Dhr. Mr. J. Dolstra, Notaris
Dhr. G. van der Schuur, Financieel deskundige
Mw. Dr. F.C.M. van Nispen, Revalidatiearts
Dhr. W.G. de Munnik

De commissies bestaan uit:
Adviescommissie wetenschappelijk Onderzoek:
Prof. dr. J.E. Degener
Prof. dr. W.H. Eisma
Prof. dr. J.W. Snoek
Beleggingsadviescommissie:
Dhr. G. van der Schuur
Dhr. W.G. de Munnik
Jury commissie Beatrixoord Noord- Nederlandprijs:
Dhr. J.J. d’Ancona
Dhr. Prof. W.H. Eisma
Dhr. H. Speerstra
Mevr. S. Tigchelaar
Dhr. Prof.dr. J.E. Degener
Adviseur
De financiële administratie heeft zij ondergebracht bij Aaabee Accountants B.V. te Groningen.
De opdracht voor de jaarlijkse financiële controle wordt uitgevoerd door BDO Accountants B.V.
De besteding van de gelden
De gelden worden besteed aan:
- projecten en onderzoeken die dienen het leven van de lichamelijk gehandicapte medemens,
jong en oud, aan te passen zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen functioneren in onze
maatschappij.
- het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van chronische ziekten, tuberculose, sport en
revalidatie door artsen en studenten van het Universitair Medisch Centrum Groningen/Haren
afdeling revalidatie, Rijksuniversiteit Groningen, Revalidatie Friesland en
promotieonderzoeken t.b.v. revalidatie en Klinische Farmacie en Farmacologie
- ook worden projecten ondersteund t.b.v. de kinderrevalidatie, gehandicaptensport en
diverse particuliere initiatieven voor zover deze aan de doelstelling voldoen.
-

Beatrixoord Noord-Nederlandprijs:
De Beatrixoord Noord-Nederlandprijs wordt éénmaal per twee jaar toegekend
en bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 10.000.
De prijs is bestemd voor een persoon of instelling die een belangrijke bijdrage heeft geleverd
aan kennis en begrip voor revalidatie of tuberculose.
Bij revalidatie kan in brede zin gedacht worden aan patiënten, die deze behandeling nodig
hebben wegens chronische ziekte, een aangeboren aandoening of na een trauma.
De bijdrage kan bestaan uit een medisch wetenschappelijk onderzoek, maar ook uit een
cultureel project in de ruime zin van het woord. Ook blijken van grote maatschappelijke inzet
komen in aanmerking.
De bijdrage moet van niveau zijn en voor een breed publiek begrijpelijk en invoelbaar.
Bovendien moet er een duidelijke samenhang met Noord-Nederland zijn, omdat daar de
wortels van de Stichting liggen.
De jury beslist of een inzending als nominatie wordt geaccepteerd.

Het Bestuur roept op om nominaties in te sturen naar:
Stichting Beatrixoord Noord-Nederland,
p/a Sylviuslaan 6
9728 NS Groningen.

Besteedbaar vermogen
Hoofdregel: het vermogen mag niet structureel dalen beneden de € 3.000.000,Gewone resultaten zoals beleggingsresultaten en donaties en legaten kleiner dan € 25.000,Doelstelling is om jaarlijks minimaal 90% van de netto resultaten uit voornoemde bronnen te
besteden.
Buitengewone resultaten zoals legaten groter dan € 25.000,- en overige baten
Het voornemen luidt om minimaal 75% van dergelijke baten binnen drie jaar na verkrijging te
besteden.
Op grond van de definitieve jaarcijfers van het voorgaande jaar zal in een daaropvolgende
bestuursvergadering de bedragen vastgesteld worden.
Indien achteraf blijkt dat er meer of minder dan 90% van de totale inkomsten is uitgegeven, dan
wordt het meerdere of minder verrekend met de toekomstige jaren.

