
 

 
Correspondentieadres: Middendorp 2      7861 BK Oosterhesselen        e-mail: st.janrigterinkfonds@hetnet.nl 
Kamer van Koophandel:  41017309       Banknr:  3496 55642 
 
 
 
 

 
 
Beleidsplan van de stichting: Stichting Jan Rigterink Fonds, gevestigd in de gemeente Coevorden, p/a 
Middendorp 2, 7861 BK Oosterhesselen, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 juli 2007 
en herzien op 21 maart 2011. 
 
De stichting: Stichting Jan Rigterink Fonds (hierna te noemen: de stichting) is op 19 maart 1948 door 
nu wijlen de heer Jan Rigterink opgericht. 
De statuten van de stichting zijn het laatst vastgesteld bij akte, op 13 april 1999 verleden voor Mr D. 
Hoorn, destijds notaris te Oosterhesselen. 
Volgens de statuten heeft de stichting ten doel het bevorderen van de volksgezondheid en het welzijn 
in het werkgebied van de stichting. Het werkgebied van de stichting omvat de dorpen Oosterhesselen, 
Gees en Zwinderen, gelegen in de voormalige gemeente Oosterhesselen, en de dorpen Veenoord en 
Holsloot, gelegen in de voormalige gemeente Sleen. 
De stichting is aangemerkt als een instelling, zoals bedoeld in art. 32 lid 1, onderdeel 3 en art. 33 lid 1, 
onderdeel 4 Successiewet 1956. 
  
Ieder jaar wordt per 1 januari een jaarrekening opgemaakt, bestaande uit een balans, een verlies- en 
winstrekening en een begroting. De jaarrekening is tot en met 2010 ieder jaar opgemaakt in overleg met 
de heer J. Kuipers van accountantskantoor Countus. Vanaf 2011 zal de jaarrekening ieder jaar door een 
accountant worden gecontroleerd. 
De jaarrekening bevat onder meer een omschrijving van: 

- het kapitaal van de stichting;  
- de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven, en 
- de reserveringen.  

De reserveringen die jaarlijks gedaan worden zijn bedoeld ten behoeve van eventuele calamiteiten en 
groot onderhoud. De calamiteiten kunnen zijn brand of stormschade aan de gebouwen en de bossen 
van de stichting. 
Extra reserveringen zullen gedaan worden als de stichting in de gelegenheid komt om grond te kopen 
die direct aansluit aan de gronden die de stichting al in zijn bezit heeft. De stichting heeft niet de 
intentie om actief op zoek te gaan naar gronden om deze te verwerven.  
 
Overeenkomstig het bepaalde in art. 6 van de stichting mag het kapitaal van de stichting niet worden 
aangetast en moet dit kapitaal worden belegd op verantwoorde wijze, zodanig dat zoveel mogelijk de 
effectieve waarde van het vermogen in stand wordt gehouden en daaruit een redelijk rendement is te 
verwachten. Volgens diezelfde bepaling zal maximaal 90% van de jaarlijkse inkomsten worden 
aangewend ter bereiking van het doel van de stichting, terwijl het resterende gedeelte van de jaarlijkse 
inkomsten bij het kapitaal zal worden gevoegd. 
  
De werkzaamheden van de stichting bestaan in eerste instantie in het (financieel) ondersteunen van de 
werkzaamheden van de Stichting Welzijn, gevestigd te Oosterhesselen, en de Stichting Welzijn, 
gevestigd te Veenoord. Daartoe wordt ieder jaar, afhankelijk van de inkomsten van de stichting, aan elk 
van beide genoemde stichtingen een bepaald bedrag uitbetaald. 
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Voorts ondersteunt de stichting, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van anderen, die 
activiteiten, die passen in- en aansluiten bij het doel van de stichting. In dit verband dient te worden 
gedacht aan uitkeringen ten behoeve van zwembaden, die voor iedereen toegankelijk zijn, dorpshuizen  
of andere gemeenschappelijke ruimten, en gezondheidscentra. één en ander voor zover die 
voorzieningen gelegen zijn in- of een binding hebben met het werkgebied van de stichting.  
De stichting zal trachten om de bekendheid met haar naam en doel te vergroten, opdat ook  andere 
verenigingen en instellingen aanvragen ter financiële ondersteuning bij de stichting zullen indienen. 
 
De fondsen, die de stichting nodig heeft ter bereiking van haar doel, worden verkregen uit de 
opbrengsten van haar vermogen.  Dit vermogen bestaat uit agrarisch onroerend goed, spaartegoeden en 
effecten. De opbrengsten bestaan derhalve uit pachten, renten en dividenden. 
 
Voor de wijze waarop de stichting het vermogen beheert, besteedt en uitkeert wordt verwezen naar de 
jaarlijks op te maken jaarrekening. 
 
 


