BELEIDSPLAN STICHTING AANPAKKEN 2016-2021
In dit plan wordt het beleid geformuleerd van de Stichting
Aanpakken voor de komende vijf jaar. Het beleidsplan zal elk jaar
opnieuw worden besproken en
zo nodig worden aangepast en vastgesteld.
STRATEGIE
De Stichting Aanpakken heeft als missie het financieel ondersteunen
van dienstdoende predikanten en kerkelijk werkers in de
Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De steun heeft betrekking op
de voortgaande ontwikkeling (vorming en toerusting), alsmede op
bijzondere persoonlijke lasten.
De financiële middelen voor het werk van de Stichting Aanpakken
komen uit de beleggingsopbrengsten van het door de Stichting
beheerde kapitaal.
Subsidies met betrekking tot de voortgaande ontwikkeling worden
verstrekt op grond van bij het bestuur ingediende aanvragen.
Subsidies met betrekking tot bijzondere persoonlijke lasten worden,
binnen de beleidskaders van de Stichting Aanpakken, via het
steunfonds van de Bond van Nederlandse Predikanten ingediend en
verstrekt. De toegekende bedragen zijn afhankelijk van de te
verwachten inkomsten uit de beleggingsopbrengsten.
De Stichting heeft geen winstoogmerk. Bij ontbinding van de
Stichting zal het overgebleven vermogen een vergelijkbare
bestemming krijgen, te weten ontwikkeling en ondersteuning van
predikanten en kerkelijk werkers in de PKN.
BELEID
Het werk van de Stichting Aanpakken bestaat uit toekenning van
subsidies aan:
1. Individuele predikanten en kerkelijk werkers voor
nascholingsactiviteiten.
2. Van te voren vastgestelde cursussen van de Protestantse
Theologische Universiteit.
3. Het Fonds Individuele Hulpverlening: een jaarlijkse bijdrage
volgens een 5-jarige overeenkomst. Per 1 januari 2015 is dit
Fonds opgeheven en het resterende vermogen is

overgeheveld naar een nieuw opgericht steunfonds van de
Bond van Nederlandse Predikanten (BNP).1
Voor inzicht in de toegekende bedragen zie het financieel
jaarverslag.

Beleidsdoelen voor 2017-2021:
1. Toekenning van subsidies voor voortgaande ontwikkeling aan in
eerste instantie predikanten en kerkelijk werkers in de PKN en in
tweede instantie anderen werkzaam in het veld van geestelijke
verzorging en pastoraal werk.
2. Het indien nodig verlenen van subsidie aan het steunfonds van
de Nederlandse Bond van Predikanten.
3. Evaluatie van de doelstelling en de doelgroep van de Stichting
Aanpakken.
4. Onderzoeken van de samenwerking met vergelijkbare stichtingen
en intensivering van de samenwerking met de Nederlandse Bond
van Predikanten.
5. Het opnieuw op de kaart zetten van de Stichting ter gelegenheid
van het 100 jarig bestaan in 2017.
BEHEER
Doelstelling van het beleggingsbeleid is om met handhaving van het
geïndexeerde (reële) vermogen van de stichting een niveau van
jaarlijks stabiele uitkeringen te realiseren in het kader van de
doelstelling van de stichting. Om deze doelstelling te realiseren
worden het risicoprofiel en het beleggingsbeleid vastgesteld. Het
vermogen van Stichting Aanpakken wordt beheerd via een door het
bestuur aangewezen externe vermogensbeheerder. Deze
vermogensbeheerder zal de beleggingsportefeuille overeenkomstig
het risicoprofiel en doelstelling invullen. Uitgangspunt is een goede
diversificatie over landen en sectoren te krijgen, hiernaast worden
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Dit steunfonds verstrekt uitkeringen op grond van individuele aanvragen. Er is een
samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de Stichting Aanpakken en de BNP. Deze behelst dat de
Stichting op afstand betrokken blijft bij het subsidiebeleid en, indien nodig en indien mogelijk voor de
Stichting, geld doneert aan het steunfonds.

aspecten als kosten en duurzaamheid ook meegenomen. De
stichting wenst enkel te beleggen in beleggingsfondsen waarbij
voldoende inzicht geboden wordt in de onderliggende beleggingen.
De beleggingsresultaten en het functioneren van de externe
beheerder worden periodiek geëvalueerd. Tevens wordt jaarlijks als
onderdeel van het jaarverslag en de jaarrekening gedetailleerd
inzicht gegeven in de ontwikkeling van de beleggingsportefeuille.
Als het gerealiseerde rendement over meerdere jaren achterblijft bij
langjarige verwachtingen, kan het bestuur de hoogte van de
subsidies aanpassen.
Bestuurders en administrateur ontvangen geen bezoldiging voor
hun werkzaamheden.
Voor meer informatie verwijzen we naar het financieel jaarverslag
en de Statuten.

BESTUUR
Het bestuur van de Stichting Aanpakken bestaat uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prof. dr. T.H. Zock, voorzitter
Ds. N.C. Smit, secretaris
Ir. E. van de Sande, penningmeester
Drs. A.A. Nagtegaal, lid
Dr. C. van der Leest, lid
Mr. drs. P. van den Bosch, lid

Administrateur: W. de Frel

