Beleidsplan Stichting Vrienden van Broedplaats Renkum
Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de stichting op 14 december 2021

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:





Het ondersteunen van (startende) ondernemers in de gemeente Renkum;
Het verstrekken van (micro) financieringen aan (startende) ondernemers in de gemeente
Renkum, wanneer reguliere financieringsmogelijkheden zijn uitgesloten of als aanvulling
daarop.
Bij de verwezenlijking van haar doel richt de stichting zich in het bijzonder op marginaal zelfstandigen en ondernemers met een maatschappelijk doel (sociaal, duurzaam, circulair).

NB
Onder marginaal zelfstandige wordt hier verstaan: iemand die werkzaamheden als zelfstandige
verricht die (vooralsnog) bescheiden van aard zijn, maar met perspectief op het (gedeeltelijk) kunnen
voorzien in de kosten van het bestaan.

Fondswerving
Voor de realisatie van haar doelstelling heeft de stichting middelen nodig. Daarbij streven we naar
een startkapitaal van € 50.000. De eerste mogelijkheden voor de vorming van dit startkapitaal zijn:




Stichting Broedplaats Renkum wil een positief resultaat van de exploitatie van het pand
Groeneweg 12 te Renkum graag inzetten conform de doelstelling van onze stichting. Om die
reden is zij initiatiefnemer voor de oprichting van de stichting geweest. Stichting Broedplaats
verwacht jaarlijks € 5.000 à 10.000 aan de stichting te kunnen doneren.
Stichting Broedplaats Renkum is onder meer gefinancierd door 50 certificaathouders die elk
€ 5.000 hebben gestort. Over dit bedrag ontvangen zij jaarlijks een rendement van 5% (€ 250
per certificaat; in totaal wordt € 12.500 uitgekeerd). Een aantal certificaathouders zijn bereid
(een gedeelte van) hun rendementsuitkering te doneren aan de stichting. We verwachten op
deze manier jaarlijks € 5.000 te ontvangen.

Andere mogelijkheden:





Donaties van particulieren, (ondernemers)organisaties;
Gemeente Renkum, Provincie Gelderland;
Fondsen zoals Stichting Doen, Oranjefonds;
Organiseren van activiteiten die geld opbrengen (verloting, verkoping e.d.)

Indienen en beoordelen van aanvragen
Aanvragen voor ondersteuning en financiering kunnen worden ingediend door personen, groepen
van personen en rechtspersonen (stichting, vof, bv).
Voor het indienen van aanvragen voor financiering wordt een vragenformulier opgesteld. De aanvrager vult dit formulier in en levert daarnaast een ondernemingsplan en een meerjarenbegroting

waarin is opgenomen hoe en wanneer de gevraagde lening kan worden afgelost. Bovendien geeft de
aanvrager aan waarom hij niet in aanmerking komt voor reguliere financieringsmogelijkheden (indien
van toepassing: op basis van ingediende aanvragen en de afwijzing daarvan).
Het bestuur van de stichting bekijkt in de eerste plaats of het gebruikmaken van reguliere financieringsmogelijkheden voldoende is onderzocht. Als dat het geval is, beoordeelt zij de aanvraag op
basis van haar doelstelling en de haalbaarheid van ondernemingsplan en meerjarenbegroting.
Als de reguliere financieringsmogelijkheden onvoldoende zijn onderzocht, kan de stichting hierbij
ondersteuning bieden.
De door de stichting verstrekte lening bedraagt ten hoogste € 10.000. Deze lening moet binnen maximaal 5 jaar lineair worden afgelost (versnelde aflossing is te allen tijde mogelijk). Over de lening
wordt rente berekend. De rente bedraagt wettelijke rente voor niet-handelstransacties + 3% (2021:
5%). Het rentepercentage wordt vastgesteld bij het afsluiten van de lening en geldt voor de gehele
looptijd van de lening.
Indien de leningnemer zijn verplichtingen niet nakomt, ontvangt hij hiervoor een aanmaning. Bij langdurig in gebreke blijven kan de lening in zijn geheel worden teruggevorderd.

Publiciteitsplan
Voor de fondswerving en het bekendmaken van de mogelijkheden voor he aanvragen van ondersteuning en financiering wordt een publiciteitsplan opgesteld.

