
BELEIDSPLAN STICHTING JAAP SCHOT 2016-2021 
 

1. Inleiding 
Onderstaand beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 15 
oktober 2016 en zal jaarlijks worden aangepast indien nodig. 

 
2. Strategie 
De doelstelling van de Stichting Jaap Schot heeft (o.g.v. artikel 2 van de 
statuten) ten doel: 
a. het in eigendom verkrijgen, het bewaren, het publiceren, het ter inzage 

geven en verspreiden van de door de oprichter dhr. Drs. J.C. Schot, zelf 
geschreven teksten, zulks om de door hem gebruikte manier van denken 
voor zoveel mogelijk mensen leerbaar te helpen houden. 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in 
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 
De stichting beoogt niet het maken van winst. 
Zoals blijkt uit artikel 12.5 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo 
moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke 
doelstelling. 
 
3. Beleid 
3.1 Werkzaamheden van de stichting 

• Het opslaan van alle teksten en beheren van de bibliotheek. 

• Het inventariseren, rubriceren en ordenen van de geschreven teksten 
en alle digitale tekstbestanden. 

• Het redigeren, publicatiewaardig maken van de teksten. 

• Het plaatsen van teksten op de website van de Stichting Jaap Schot. 

• Vormgeven aan de website zodanig dat een uitwisseling met derden 
tot de mogelijkheden behoort. 

• Onderzoeken welke andere vormen van publicatie mogelijk zijn. 
 
Op deze wijze draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling 
zoals vermeld in artikel 2 van de statuten. 
3.2 Werving en beheer van gelden 
De stichting werft momenteel geen gelden maar indien zich mogelijkheden 
aandienen passend binnen de doelstelling zal het bestuur hiertoe een 
beleidsstandpunt innemen en in het beleidsplan opnemen. 
Erfstellingen mogen onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard 
worden. (O.g.v. artikel 6.4 van de statuten) 



3.3 Vermogen van de stichting 
De stichting besteedt haar vermogen, in overeenstemming met de 
statutaire doelstelling, ten behoeve van de uitvoering van de genoemde 
werkzaamheden alsmede voor onvoorziene werkzaamheden. De stichting 
houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de 
continuïteit van de voorziene werkzaamheden. 
3.4 Bestedingsbeleid 
De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling. 
3.5 Beschikken over het vermogen van de stichting 
Op grond van artikel 5 van de statuten en haar feitelijke werkzaamheid 
heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de 
stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het 
vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen. 
 
4. Overige 
4.1 Beloningsbeleid 

Voor werkzaamheden die worden uitgevoerd door ingehuurde 
zelfstandigen zonder personeel of freelancers wordt een marktconforme 
vergoeding verstrekt die is gebaseerd op de aard van de 
werkzaamheden en het aantal gewerkte uren. De bestuursleden 
genieten (o.g.v. artikel 4.1 van de statuten) geen beloning voor hun 
werkzaamheden. Werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed, voor 
zover deze redelijkerwijs verband houden met de functie bij de Stichting 
Jaap Schot. Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name 
uitvoerende werkzaamheden) kan aan hen in voorkomend geval een 
marktconforme vergoeding worden toegekend. 

4.2 Administratieve organisatie 
De administratie van de stichting wordt gevoerd door dhr. Drs. J.C. 
Schot. De jaarrekening van de stichting wordt opgesteld door de 
penningmeester, dhr. Drs. P. Veninga. 

4.3 De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website 
www.jaapschot.nl 

http://www.jaapschot.nl/

