Beleidsplan van de Stichting Regenbosch, 2018-2023
Inleiding
In dit beleidsplan geeft het bestuur kort aan welke werkzaamheden de Stichting verricht, de manier
waarop zij geld werft, hoe het beheer van de middelen plaatsvindt en hoe zij tot besteding van
middelen komt.
Statutaire bepalingen / doelstelling
Het doel van de Stichting is het bevorderen en nastreven van het algemeen belang, in het bijzonder
door middel van het doen van uitkeringen – in de vorm van subsidies of anderszins – aan instellingen
of ten behoeve van projecten die zich richten op: welzijn; cultuur; onderwijs, wetenschap en
onderzoek; bescherming van natuur en milieu, daaronder begrepen bevordering van duurzaamheid;
gezondheidszorg; jeugd- en ouderenzorg; ontwikkelingssamenwerking; dierenwelzijn; religie,
levensbeschouwing en spiritualiteit; de bevordering van de democratische rechtsorde;
volkshuisvesting; een combinatie van de bovengenoemde doelen, alsmede het financieel of op
andere wijze ondersteunen van een algemeen nut beogende instelling.
De hiervoor bedoelde instellingen en projecten kunnen gevestigd, respectievelijk gelegen zijn in
Nederland of daarbuiten. De Stichting heeft geen winstoogmerk.
Werkzaamheden van de Stichting
De Stichting ondersteunt financieel de in Suriname gevestigde Stichting Para Parc. Deze stichting
ondersteunt het Para Parc in het district Para in Suriname ten behoeve van sociaal en economisch
zwakkeren.
Het werven van inkomsten
De inkomsten van de Stichting worden op dit moment geworven door het ontvangen van
schenkingen.
Het beheer en de besteding van het vermogen
Het bestuur beheert het vermogen van de Stichting en bepaalt de besteding van de middelen binnen
de kaders die de statuten aangeven.
Jaarlijks legt de Stichting in een beknopt jaarverslag financiële verantwoording af over de besteding
van de middelen. Dit jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van de Stichting.
Indien de Stichting wordt geliquideerd zal het bestuur de bestemming van een eventueel batig
liquidatiesaldo bepalen, welk batig liquidatiesaldo wordt uitgekeerd aan een instelling zoals bedoeld
in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen, of een daarvoor in de plaats gekomen bepaling,
met een gelijksoortige doelinstelling als de Stichting.

