
 
 
 
 
 

BELEIDSPLAN STICHTING ACACIAHOF te MILL.! 
1. Inleiding.In dit beleidsplan legt het bestuur van de Stichting 
Acaciahof het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in 
de bestuursvergadering van 01 augustus 2016 en zal indien nodig 

jaarlijks worden aangepast. ! 
2. Strategie.2.1 Kernprincipes van de stichting: ! 
Statutaire doelstelling: De doelstelling van de stichting is 
opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt: a. “De 
stichting heeft ten doel het oprichten, in stand houden en 
onderhouden van een Mariakapel en het verrichten van al hetgeen 
met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn”. Onder dit laatste wordt vooral begrepen de aanleg, in stand 
houding en onderhoud van het omliggende terrein als park dat 
bedoeld is als ontmoetingsplek en rustpunt voor de inwoners van 
Mill en passanten. b. “De stichting dient het algemeen belang”. c. 
“De stichting heeft geen winstoogmerk”. Alle met activiteiten 

behaalde opbrengsten komen ten goede aan de doelstelling. ! 
Bestemming liquidatie saldo: Zoals blijkt uit artikel 13 van de 
statuten zal in geval van ontbinding van de stichting een eventueel 
batig saldo worden besteed ten behoeve van een Algemeen Nut 

Beogende Instelling met een soortgelijke doelstelling. !! 

3. Missie. De stichting wil in Mill een ontmoetingsplek en rustpunt 
met stilteplek creëren en in stand houden voor iedereen die daar op 

enig moment behoefte aan heeft. ! 
4. Beleid. 4.1 Werkzaamheden van de stichting:De bouw van de 
Mariakapel en de aanleg van het park er omheen zal geschieden 
met medewerking en inzet van vrijwilligers, zo ook het toekomstige 

beheer en onderhoud ervan. ! 



4.2 Werving en beheer van gelden: De benodigde financiële 
middelen worden bijeengebracht door het organiseren van 
activiteiten, acties, loterijen, evenementen en inzamelingen alsmede 
alle handelingen die daartoe bevorderlijk zijn. Het beheer van de 
verkregen gelden vindt plaats door het bestuur, gelden worden 
ondergebracht bij een gerenommeerde Nederlandse financiële 
instelling. Er worden geen uitkeringen gedaan aan een oprichter of 
bestuurder van de stichting. Het bestuur streeft ernaar de 
beheerskosten niet meer te laten zijn dan 10% van de ingezamelde 

gelden. ! 
4.3 Vermogen van de stichting: De stichting houdt niet meer 
vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de 
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de 

stichting. ! 
4.4 Bestedingsbeleid: De stichting besteedt de verkregen middelen 
volgens haar doelstelling aan de bouw van een Mariakapel, de 

aanleg van een ontmoetingspark en de instandhouding daarvan. ! 

4.5 Beschikken over het vermogen van de stichting: Op grond van 
artikel 7 van de statuten van de stichting en haar feitelijke 
werkzaamheden kan heeft geen enkele persoon doorslaggevende 
zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele persoon 
beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen 

vermogen. ! 
5. Overige. 5.1 Bestuur: Het bestuur van de stichting bestaat uit 
ten minste vijf natuurlijke personen. Het bestuur vertegenwoordigt 
de stichting in en buiten rechte, deze bevoegdheid komt toe aan 
twee gezamenlijk handelende bestuurders. Thans bestaat het 
bestuur uit de volgende personen: voorzitter: A.G.F. van der 
Meijden, secretaris T.M.M. van den Bergh, penningmeester: 
P.J.N.A. Sweens A.M. Plas, lid: M.J.H. van Thiel , lid: J.P.J.M. 
Rouwett ! 
 
5.2 Beloningsbeleid: De leden van het bestuur ontvangen conform 
het bepaalde in artikel 3 van de statuten geen enkele beloning. 



Gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie worden wel 

vergoed. ! 
5.3 Administratie: De administratie van de stichting wordt gevoerd 
door de secretaris en penningmeester. De jaarrekening wordt 
opgesteld door de penningmeester. Van elke vergadering van het 
bestuur wordt een verslag gemaakt, besluiten worden daarin 
vastgelegd.  

! 
5.4 Publicatieplicht: De stichting voldoet aan haar publicatieplicht 

door de website www.acaciahof.nl .!! 
Mill, 02-09-2019  
 

 

 

https://anbi.nl/ 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/
giften/ 


