Ineke Feitz Stichting
BELEIDSPLAN

1. Inleiding
Ineke Feitz Stichting (IFS) is een vermogensfonds opgericht door mevrouw M. FeitzDreesmann in 1989. Via dit fonds wilde ze in naam van haar dochtertje Ineke Feitz, die
op 11 jarige leeftijd plotseling overleed, een bijdrage leveren aan zorg voor kwetsbare
kinderen en vooral kinderen met een handicap. Mevrouw Feitz-Dreesmann overleed in
1998.
De doelstelling van IFS is als volgt omschreven:
“To improve the lives of vulnerable children in developing countries, especially children
with a mental (or multiple) handicap by providing access to care and education.
IFS focuses on those children who have no access to regular support from governmentor (donor) organisations”.

2. Beleid
Het doel van de stichting is om het vermogen zo effectief mogelijk in te zetten voor het
Bevorderen van de kwaliteit van leven van kwetsbare en gehandicapte kinderen in
ontwikkelingslanden.
Om het geven effectief te laten zijn hebben we een aantal uitgangspunten opgesteld
zoals verwerkt in de Funding Pitch.
Naast het helpen van kinderen met een handicap willen we ook bijdragen aan het
voorkomen van handicaps bij de geboorte.

3. Richtlijnen voor effectieve funding : Funding Pitch
In de Funding Pitch heeft het bestuur richtlijnen ontwikkeld om de keuzes voor WAT te
financieren en HOE zo effectief mogelijk te laten zijn. Deze “funding pitch” is een
hulpmiddel voor programma manager en bestuur om bewuste keuzes te maken.
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4. Programma
IFS werkt samen met volgende organisaties:
1. Karuna foundation.
2. Partnership foundation (Rainbow homes)
3. Max foundation
4. Niketan
5. OTC Ghana (Orthopedic Training Centre)
6. AbleChildAfrica
In principe gaat IFS een meerjarige samenwerking aan met de organisaties. IFS werkt
met jaarlijkse contracten. Op basis van bezoeken, gesprekken, evaluaties en impact
studies wordt bekeken of en hoe de samenwerking jaarlijks wordt voortgezet.
De eerste 3 organisaties zijn grote partners. De laatste drie zijn kleinere partners. Zij
ontvangen bedragen van €9.000 tot €20.000 per jaar. Op basis van een pilot wordt
besloten of de samenwerking wordt voortgezet en het bedrag eventueel vergroot
moet/kan worden.

5. Bestuur en programma management
IFS wordt bestuurd door een zelfstandig fungerend bestuur bestaande uit 4 personen.
Het bestuur bepaalt onafhankelijk van anderen het beleid van IFS. Het beheer van het
vermogen van IFS geschiedt geheel onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.
Er is geen Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen en evenmin een Raad van
Advies.
Het bestuur heeft onder meer tot taak er op toe te zien dat de feitelijke
werkzaamheden van de stichting overeenkomen met de doelstelling en dient ervoor
te zorgen dat de activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en
financieel goed geregeld zijn. De activiteiten moeten inzichtelijk zijn en verantwoord
kunnen worden en in de eerste plaats voldoen aan het doel van de stichting.
Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar bijeen. Sinds begin 2015 delegeert zij de
aansturing van de verschillende programma’s aan Annet van den Hoek.
Het beheer van het vermogen is uitbesteed aan een vermogensbeheerder. IFS werft
niet actief gelden.
De bestuurders van IFS kunnen niet over het vermogen van IFS beschikken alsof het hun
eigen vermogen is; er is sprake van een volledig afgescheiden vermogen. Er geldt voor
alle financiële handelingen een twee handtekeningen systeem en een voorafgaande
besluitvorming door het bestuur. Uitzondering is de beoordeling en toezegging van
aanvragen lager dan €5000,-. Deze worden door de programma manager beoordeeld en
mede getoetst voor besluitvorming door bestuurslid Ane Mulder.
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Beloningsbeleid van de bestuurders
De beloning voor de bestuurders van IFS is beperkt tot een onkostenvergoeding of
minimaal vacatiegeld, zoals beschreven in de statuten van IFS (artikel 3 lid 5). De
programma manager krijgt een vergoeding voor haar werkzaamheden.

De jaarrekening en het (jaar)verslag
In artikel 9 lid 4 van de statuten van IFS staat het volgende:
Het bestuur benoemt de (register) accountant voor het jaarlijks controleren van de
jaarstukken van de stichting. De (register) accountant brengt jaarlijks daarover aan het
bestuur verslag uit en geeft de uitslag van zijn controle weer in een verklaring.
Het bestuur van IFS heeft het kantoor Nieuwint&Van Beek Accountants (verkort: N&VB)
gevestigd te Amsterdam benoemd tot de accountant voor het jaarlijks controleren van
de boeken, bescheiden en andere financiële gegevensdragers van IFS en voor het
opmaken van de jaarrekening omvattend de balans en de staat van baten en lasten,
met toelichting, van IFS. Aan de hand daarvan kan worden nagegaan of IFS een zodanig
vermogen aanhoudt dat de continuïteit van de voorziene werkzaamheden is
gegarandeerd.
Publicatie
Met ingang van 1 januari 2014 dient volgens de fiscale regelgeving een ANBI aan haar
publicatieplicht te voldoen.
Een publieksvriendelijke versie van de hoofdlijnen van dit beleidsplan is op internet
gepubliceerd. Daarmee voldoet IFS aan haar publicatieplicht door middel van haar
website/internetadres: http://www.inekefeitzstichting.nl.
De Belastingdienst publiceert het internetadres van IFS zodat geïnteresseerden via de
internetsite van de Belastingdienst de gegevens van IFS kunnen raadplegen. Het
RSIN/Fiscaal ANBI-nummer van IFS bij de Belastingdienst is 9755202.

