Beleidsplan 2022-2025 Hofsteestichting
Oorsprong
Hofsteestichting is als vermogensfonds opgericht en tot stand gekomen door de familie Hofstee. In de
drie generaties Hofstee stond de christelijke naastenliefde voorop. Tegelijkertijd hechtte de familie
groot belang aan goed rentmeesterschap. In navolging van de wens van de instellers van het fonds zet
het bestuur zich in om door verantwoord beheer van het vermogen een duurzaam rendement te
realiseren en daarmee wereldwijd hulpverleningsprojecten te ondersteunen.
Hofsteestichting is op 1 januari 2015 ontstaan uit een juridische fusie van de Dr. Hofstee-stichting, de
Stichting Noord-Hollandsche 't Hooge Huys en van de Stichting Buur-Hofstee/Mariahoeve. De naam
Hofsteestichting doet recht aan de drie generaties van de familie Hofstee die, door schenking bij leven
en door erflating, het stamkapitaal van de Hofsteestichting tot stand brachten. Dit stamkapitaal is de
bron van alle inkomsten van de stichting. Deze inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit pachten, huren,
rentebaten, dividenden.
Visie en doelstellingen en bestedingskader
De stichting beoogt nu en in de toekomst financiële steun te verlenen uit de opbrengsten van het
stamkapitaal dat door de erflaters ter beschikking is gesteld. De stichting houdt daarbij met respect
vast aan de intenties van de familie Hofstee, zoals die hen bij het oprichten van de oorspronkelijke
stichtingen voor ogen stonden. Deze intenties laten zich bondig samenvatten in de begrippen
‘christelijke naastenliefde’ en ‘goed rentmeesterschap’.
Om de doelstelling van de stichting ten volle te kunnen dienen, zijn de volgende kernpunten benoemd:
A. Goed bestuur van de stichting is van vitaal belang. Het bestuur wil de continuïteit van de
stichting mede bereiken door zorgvuldig en tijdig nieuwe bestuursleden en medewerkers te
selecteren en te benoemen, van wie verwacht kan worden, dat ze een actieve bijdrage leveren
aan de verwerkelijking van de visie.
B. Het bestuur streeft naar een beleggingsportefeuille, die zodanig is samengesteld, dat met het
oog op de continuïteit het lange termijn nettorendement optimaal is. Het stamkapitaal zal
hierbij welvaartsvast in stand worden gehouden blijven.
C. Het bestuur streeft ernaar het beschikbare bedrag voor giften aan de hand van een vastgesteld
bestedingskader te verdelen over een scala aan instellingen die breed verspreid zijn over de
verschillende categorieën.
Hofsteestichting heeft als primaire doelstelling om de waardigheid en de leefomstandigheden van de
allerarmsten te verbeteren. Geïnspireerd door het evangelie zien wij mensen als beelddragers van
God, waarbij ieder mens even waardevol is. Wij leggen ons er niet bij neer dat ook in onze tijd grote
groepen mensen op deze wereld verkommeren. Niet alleen in de armere delen van de wereld, maar
ook in onze eigen omgeving, met de nadruk op Noord-Holland. Wij willen zowel in het kader van de
internationale projecten als in het kader van de ondersteuning van initiatieven in Nederland
samenwerken met organisaties die een aantoonbare bijdrage leveren aan deze primaire doelstelling.
Wij ervaren extra verbondenheid met organisaties die vanuit dezelfde inspiratiebron kijken en
handelen.
Het bovenstaande beleidskader is leidend bij de samenstelling van de jaarplannen binnen de periode
2022-2025, waarin concrete beleidsacties voor het betreffende jaar worden geformuleerd en waarin
de definitieve jaarbegroting wordt opgenomen.
Werkwijze

De aanvraagprocedure wordt door de stichting gepubliceerd op de website. Toetsing of aanvragen
binnen het bestedingskader vallen en of de aangeleverde informatie compleet is, vindt plaats door de
bestuurssecretaris.
De relevante informatie van voorstellen die kwalificeren wordt aan het bestuur voorgelegd waarna in
een bestuursvergadering besluitvorming plaatsvindt over toekenning. Communicatie met de
aanvragers over toekenningen en afwijzingen en over projectrapportages vindt plaats door de
bestuurssecretaris.
Hofsteestichting organiseert of begeleidt zelf geen projecten. Projectbezoek door leden van het
bestuur wordt niet uitgesloten maar vindt niet eerder plaats nadat door het bestuur de noodzaak
daarvan is vastgesteld. Met regelmaat worden aanvragende instellingen uitgenodigd voor een gesprek
met een delegatie van bestuursleden van Hofsteestichting, waarin verslag wordt gedaan van
uitgevoerde activiteiten en/of een nieuwe aanvraag wordt toegelicht.
Organisatie
Het bestuur is het beleidsbepalende orgaan van de stichting. Hoofdtaken van het bestuur zijn het
zorgvuldig beheer van het vermogen en het ter beschikking stellen van giften aan charitatieve
instellingen, welke gefinancierd worden uit de op het vermogen behaalde rendementen. Het bestuur
handelt autonoom binnen de kaders van de wet en de statuten. Het bestuur ziet het als zijn taak de
continuïteit van de stichting en de uitvoerbaarheid van de doelstellingen tot in lengte van dagen te
handhaven. De gewenste competenties van bestuursleden zijn vastgelegd in een door het bestuur
vastgestelde profielschets. Voor de voorbereiding en uitvoering van bestuursbeleid zijn twee
medewerkers in dienst.

