
Beleidsplan Stichting Saxum Volutum (2018-2021) 
 
Inleiding. 
Stichting Saxum Volutum ( hierna Saxum Volutum) wil een bijdrage leveren aan 
maatschappelijke ontwikkeling in en buiten Nederland.  
 
De feitelijke doelstellingen zijn opgenomen in de statuten, artikel 3, en luiden als volgt: 
 

1. Saxum Volutum heeft ten doel het zijn van een hefboom voor maatschappelijke 
ontwikkeling en ontwikkeling binnen de gezondheidszorg, het stimuleren van talent op 
het gebied van sport en studie en brede maatschappelijke ontwikkeling, culturele 
innovatie en kwaliteit van leven door middel van het doen van schenkingen alsmede 
door de inzet van het bestuur. (kennis/netwerk) 

2. Saxum Volutum beoogt niet het maken van winst. 
 

In geval van ontbinding van Saxum Volutum zal een eventueel batig saldo geheel worden 
besteed in overeenstemming met het doel van Saxum Volutum. 
 
Werkzaamheden Saxum Volutum. 
De werkzaamheden van Saxum Volutum zijn gebaseerd op de feitelijke statutaire doelstellingen 
en een afgeleide van de primaire doelstellingen. 
 
Saxum Volutum zal zich in de komende jaren vooral bezighouden met het invullen van haar 
maatschappelijke rol. De eerste doelstelling is dan ook het ondersteunen van 
goeddoelinstellingen op het gebied van sport, muziek en cultuur. Daarnaast zullen donaties 
worden verricht en inspanningen worden geleverd op het gebied van culturele ontwikkeling en 
ontwikkelingen in de medische wereld. In geval van deze laatste 2 categorieën kan, bij 
uitzondering, besloten worden een individuele schenking toe te kennen.  
 
Werkwijze 
Bij de realisatie van de primaire doelstellingen zal het bestuur zich breed oriënteren op de 
selectie van projecten en instellingen waarvan de doelstelling overeenkomt met die van Saxum 
Volutum. Het bestuur hecht eraan dat de door Saxum Volutum ter beschikking gestelde 
middelen, zowel financieel als door inzet van het bestuur, de ontvangers herkenbaar ondersteunt 
in het bereiken van hun doelstellingen.  
Bij het honoreren van aanvragen, die beantwoorden aan de doelstellingen en missie van Saxum 
Volutum, zal het meetbaar en realiseerbaar zijn van de te behalen doelstellingen van de 
aanvrager bij de selectie gronden behoren. 
 
Aanvraag procedure: 
Stichting Saxum Volutum maakt zichzelf onder andere in de markt bekend door het netwerk van 
de bestuurders in hun netwerk en door de website. 
De website geeft inzicht in de doelstelling van de stichting en hoe men een aanvraag kan 
indienen. Hiervoor is het volgende proces ingericht; 



 
Elke aanvraag dient per mail in pdf te worden aangeleverd via 
stichting.saxum.volutum@gmail.com met als onderwerp “Aanvraag”. 
Aanvragen die niet correct of onvolledig zijn aangeleverd kunnen niet in behandeling worden  
genomen. 
 
Aanvragen door stichtingen: 
De volgende documenten en gegevens zijn onderdeel van de aanvraag: 
 Motivatiebrief 
 Beschrijving van de activiteit 
 Begroting inkomsten en uitgaven 
 Vermelding van eventuele aanvragen bij andere instellingen en honorering hiervan 
 Indien van toepassing: getekende aanbevelingsbrieven 
 Perspublicaties 
 Statuten 
 Meest recente inhoudelijke en financiële jaarverslag 
 ANBI registratie nummer 
 Uittreksel Kamer van Koophandel 

 
In het geval van afwijzing van de aanvraag zal over de reden daarvoor gebruikeljik niet worden 
gecorrespondeerd en zal geen telefonisch informatie worden verstrekt. 
 
Vermogen en inkomsten. 
Saxum Volutum is geen fondsenwervende instelling. Voor het vervullen van haar missie zal 
Saxum Volutum van haar instellers en op incidentele basis uit beperkte kring inkomsten/ 
donaties ontvangen. Het initiële vermogen is gevormd door schenking van haar oprichters.  
 
Beloningsbeleid 
De bestuurders zijn onbezoldigd. Onkosten worden, als daartoe door het bestuur het besluit is 
genomen, vergoed. Eventueel in te schakelen professionele partijen kunnen op gebruikelijke 
zakelijke wijze een vergoeding ontvangen. 
 
Organisatie 
Het bestuur, dat zich bezighoudt met het uitvoeren van het beleid van Saxum Volutum, bestaat 
uit 3 leden: 

1. I.M. Hamelynck, voorzitter 
2. K. de Graaff, penningmeester 
3. D.N. Lezaire, secretaris 

Het bestuur vormt het beleidsbepalend (formulering, uitvoering, toetsing en bewaking) orgaan. 
Het bestuur kan beschikken over het vermogen van Saxum Volutum en ziet toe op de uitvoering 
van de geselecteerde projecten.  
 
 
 

mailto:stichting.saxum.volutum@gmail.com


Administratieve organisatie 
De administratie wordt gevoerd door de penningmeester. Het bestuur voert een zodanig 
administratie dat steeds de rechten en verplichtingen van Saxum Volutum inzichtelijk zijn. 
 
Uit de administratie blijkt onder andere: 

 De aard en omvang van de aanwezige reserves 
 De herkomst en besteding van middelen  
 De kosten van het beheer en bestuur 
 Eventuele overige uitgaven 

 
Jaarstukken 
Jaarlijks wordt van Saxum Volutum een jaarrekening opgesteld. De bestuurders stellen de 
jaarrekening vast. 
 
Notulen en jaarverslag 
De secretaris stelt notulen op van de door het bestuur gehouden vergaderingen en maakt een 
jaarverslag. 


