
Donatiebeleid

Uitgangspunt
Bepalend zijn de statuten van de stichting. Deze stellen in artikel 2 en 3 het 
volgende:
1. De stichting, beheerster van de erfenis van Elisabeth, Vrouwe van 

Culemborg, stelt zich ten doel deze erfenis zodanig te beheren dat:
 a wordt gehandeld in de geest van het vroegere doel met betrekking tot 

de nalatenschap, die toentertijd bestemd was voor de ”regte armen”. 
Dit doel wordt thans op de volgende wijze toegepast:

   ”het geven van financiële steun aan activiteiten op liefdadig 
respectievelijk sociaal-maatschappelijk terrein in Culemborg en 
omgeving, als daarin in redelijkheid niet op andere wijze kan worden 
voorzien”.

b het beheer van de bezittingen zodanig wordt uitgevoerd dat deze 
een zekere en duurzame opbrengst opleveren. Dit omvat ook het 
verwerven, exploiteren en vervreemden van onroerend goed met het 
oog op een goed renderende opbrengst;

c het weeshuis als gebouw goed wordt onderhouden, passend bij de 
waarde van dit cultureel erfgoed;

d ook in beperkte mate ten behoeve van cultureel erfgoed in de stad een 
financiële bijdrage kan worden verleend;

2. Bij het gestelde in het vorige lid onder a gaat het in principe om financiële 
steun ten behoeve van minder vermogenden in de regio. Daarnaast zijn 
in beperkte mate, gelet op het gestelde in het vorige lid onder b, bijdragen 
mogelijk ten behoeve van aan Vrouwe Elisabeth dan wel het Weeshuis te 
relateren cultureel erfgoed in de stad.

Beschikbaar budget
De stichting heeft inkomsten uit verhuur (weeshuis en woningen), pacht en 
het resultaat van beleggingen.
De aanwending van deze inkomsten is als volgt:
• Het onderhoud van het onroerend goed, zowel korte en lange termijn 

evenals renovatie moet als eerste van de inkomsten betaald worden,
• Vermogenstoename door stijging van de waarde van de grond wordt niet 

aangewend,
• Om het belegd vermogen in stand te houden wordt rekening gehouden 

met een inflatiecorrectie, 
• Het dan resterend bedrag wordt benut voor donaties volgens 

bovenstaande uitgangspunten en onderstaande uitwerking.
• Gezien de fluctuaties in de jaarlijkse inkomsten dient eea over een periode 

van minstens vijf jaar beschouwd te worden.



Criteria
Aan de statuten (art. 2 a en d, art. 3) kunnen de volgende criteria afgeleid 
worden
• Ondersteuning minvermogenden,
• Uit Culemborg of omgeving,
• Aanvullend op, niet vervangend van, overheid, verzekeringen etc.,
• Beperkte bijdrage aan cultureel erfgoed.

Daarnaast is bepaald
• Geen donaties aan individuen. 

Wel ondersteuning van organisaties die individuen ondersteunen, zoal 
STMR en de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Culemborg.

• Onze focus ligt primair op kansarme jongeren. Hiermee zetten we de 
traditie van het weeshuis voort.

• Naast kortlopende zaken ondersteunen we ook langer lopende projecten,
• Aanvragen die een bedrag van € 25.000 te boven gaan zullen enkel 

gehonoreerd worden als ook anderen aan dit project bijdragen.
• Ondersteuning in de exploitatie zal enkel in een opstartfase verleend 

worden,
• Aanvragen kleiner dan € 1.000 vallen niet onder deze criteria.
• Het bestuur kan gemotiveerd van deze aanvullende regels afwijken, niet 

van de statutaire bestemming.

Afwegingen
Bij het toekennen van een donatie kunnen de volgende punten nuttig zijn om 
tot een afweging te komen:
• Betreft het een project of is het een bijdrage in de exploitatie?
• Wat is het effect van de donatie, is het (achteraf) meetbaar. Draagt het 

daadwerkelijk bij aan onze doelstellingen?
• Heeft de gevraagde bijdrage voldoende kans om het gevraagde te 

realiseren

Voorwaarden
Bij het verlenen van een bijdrage kunnen de volgende punten als voorwaarde 
gesteld worden:
• Helder (project)plan. Dit hoeft niet omvangrijk te zijn, maar wel duidelijk 

wat het te bereiken doel is en een transparante begroting.
• Inzicht organisatie, beleid en financiën van de organisatie.
• In principe voor bepaalde periode (dus niet blijvend), uitzonderingen 

mogelijk,
• Terugkoppeling over voortgang project, financiën, etc. Niet omvangrijk, 

half A4tje per jaar is voldoende.
• Voor projecten die langer dan drie jaar lopen moet na deze periode 

opnieuw een afweging gemaakt worden, waarbij de tot dan toe behaalde 
resultaten een belangrijke rol spelen.

• Ten aanzien van publiciteit per project/donatie afspraken te maken.
• Ontvangende privaatrechtelijke partij moet bij voorkeur ANBI status 

hebben.


