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Beleidsplan 2022
Omdat het vermogen van de stichting naar verwachting niet via donaties en/of schenkingen
zal toenemen, is het beleid van het bestuur erop gericht het vermogen zodanig te beleggen
dat het in stand wordt gehouden (inclusief prijsinflatie) en de jaarlijks ontvangen opbrengsten
in hetzelfde jaar, na aftrek van alle kosten, gebruikt kunnen worden voor het verstrekken van
subsidies voor bestrijding van tuberculose en andere longaandoeningen.
Het beleggingsbeleid streeft naar een jaarlijks rendement van EUR 180.000 met een
beleggingshorizon van 15 jaar en een matig defensief beleggingsprofiel. De stichting
investeert voornamelijk in duurzame beleggingen.
Het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd door ABN AMRO MeesPierson, die tweemaal per jaar
aan het bestuur rapporteert over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
Subsidiebeleid 2022
Het bestuur neemt subsidieverzoeken in behandeling die gericht zijn op de bestrijding van
tuberculose, waaronder de volgende:
- projecten van nationale en internationale medische organisaties die een bijdrage
leveren aan de bestrijding van tuberculose wereldwijd;
- wetenschappelijk onderzoek naar tuberculose;
- preventie van tuberculose wereldwijd.
Het bestuur heeft de discretionaire bevoegdheid om in speciale gevallen hiervan af te wijken
en ook subsidieverzoeken te honoreren met betrekking tot andere longaandoeningen.
Het bestuur neemt alleen subsidieverzoeken in behandeling die ingediend zijn door in
Nederland gevestigde artsen, ziekenhuizen en/of andere medische organisaties.
De subsidieverzoeken worden besproken in een bestuursvergadering, waarin tenminste de
helft van de bestuursleden aanwezig is, waaronder 1 lid/arts. Het bestuur houdt tweemaal
per jaar een bestuursvergadering, halverwege en aan het eind van elk kalenderjaar.
Voor de eerste vergadering dient een subsidieverzoek uiterlijk 15 mei aangemeld te zijn, en
voor de tweede vergadering uiterlijk 15 november.
De verdeling van het beschikbaar subsidiebudget gebeurt naar relevantie en kwaliteit.
Een toekenning van een subsidieverzoek of afwijzing, vergezeld van een motivatie, wordt na
de vergadering schriftelijk meegedeeld. Als het bestuur het verzoek heeft aangehouden, dan
zal schriftelijk meegedeeld worden welke aanvullende informatie gewenst is om het verzoek
weloverwogen te kunnen beoordelen.
Een subsidieverzoek dient aan de volgende minimum vereisten te voldoen:
- een heldere en zo concreet mogelijke beschrijving van de aanwending van het
gevraagde subsidiebedrag en de relevantie met betrekking tot tuberculosebestrijding,
inclusief een toelichting op de haalbaarheid;
- een gedetailleerde financiële begroting van de totale projectkosten en de benodigde
financiële middelen.

Verder geldt:

-

het gevraagde bedrag is maximaal EUR 50.000
het gevraagde subsidiebedrag moet in een redelijke verhouding staan tot de beoogde
doelstelling
de gevraagde subsidie wordt niet op enig andere wijze verstrekt (dubbelsubsidie)

Voor elk toegekend subsidieverzoek is een jaarlijks voortgangsverslag vereist en een
eindverslag over de ontwikkelingen en de behaalde projectresultaten, met daarbij een
gedetailleerd overzicht van de gemaakte kosten en de baten.

