MEERJAREN BELEIDSPLAN FAMILIE BRONS STICHTING
1. De stichting heeft ten doel het instandhouden van een fonds, hierna te noemen: Het Familie
Brons Fonds, teneinde:
 incidenteel financiële hulp te kunnen bieden aan patiënten of groepen patiënten die
door financieel onvermogen niet in staat zijn bepaalde activiteiten te bekostigen, in
het bijzonder die welke plaatsvinden buiten de directe sfeer van het ziekenhuis en
gericht zijn op revalidatie en/of resocialisatie,
 de financiering van bijzondere projecten en/of bestedingen op het gebied van de
geestelijke gezondheidszorg, waarbij voorzien wordt in de behoeften van
onderzoeks-, verzorgings-, leef- en begeleidingsprojecten en welke niet middels de
gangbare financieringsregelen gerealiseerd kunnen worden.
2. De middelen van het Fonds worden gevormd door verkrijgingen krachtens legaten,
erfstellingen, lastbevoordelingen, giften, opbrengsten uit vermogen en andere wettige
inkomsten, met dien verstande dat het vermogen van de stichting niet voor uitkering mag
worden aangewend. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving. Giften, legaten, erfstellingen, lastbevoordelingen en andere baten, met
uitzondering van opbrengsten uit door het Fonds belegd vermogen, welke een bedrag van
twintig duizend euro te boven gaan, zullen bij het vermogen van het Fonds worden gevoegd
en derhalve niet rechtstreeks ter bereiking van het doel van het Fonds kunnen worden
aangewend.
3. Het vermogen van het Fonds wordt belegd bij de Rabobank Stad en Midden Groningen en
het beleggingsdoel is als volgt geformuleerd: “Het behalen van een hoger rendement dan
sparen”. De beleggingswensen zijn als volgt:
 beleggingen wereldwijd,
 beleggingshorizon is minimaal 2 jaar waarbij zal worden geaccepteerd dat er sprake
kan zijn van een neerwaartse risico in enig jaar,
 het risicoprofiel defensief dient te zijn,
 spreiding vermogen over de categorieën aandelen, obligaties en liquiditeiten.
4. De opbrengsten uit het vermogen zullen worden aangewend voor de onder punt 1
genoemde doelstellingen. Eventuele overschotten dan wel tekorten zullen t.g.v. dan wel
t.l.v. het eigen vermogen worden gebracht. Uitkeringen zullen dusdanig plaatsvinden dat de
grootst mogelijke zekerheid zal worden verkregen dat het geld voor het aangevraagde doel
zal worden aangewend.

