Beleidsplan
Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te ‘s-Gravenhage
Het doel van de Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude (de Fundatie) is,
zoals verwoord in de statuten:
Jeugdige personen tot in beginsel de leeftijd van dertig jaar, die om enigerlei
reden in de onmogelijkheid verkeren de opleidingen of studies, die zij wensen
te volgen of reeds volgen, zelf geheel of gedeeltelijk te bekostigen, zodanig
geldelijk te ondersteunen dat zij hun opleidingen of studies kunnen
aanvangen casu quo vervolgen.
De Fundatie stelt hiervoor middelen beschikbaar in de vorm van beurzen en/of renteloze
leningen aan de in het doel genoemde jeugdige personen. Ondersteuning dient digitaal
(via de website van de Fundatie) te worden aangevraagd door het invullen van een
vragenformulier. Daarbij moet ten minste - naast persoonlijke informatie - ook informatie
over studieverloop, financiële situatie en een verklaring van de betreffende studiedecaan
worden overgelegd.
Na beoordeling legt de Adviseur Beurzen de aanvragen voorzien van een advies voor aan
het bestuur ter beslissing.
De Fundatie beschikt over een vermogen dat is voortgekomen uit de erflating van Maria
Duyst van Voorhout, Douairière Fredrik Baron van Reede, Vrijheer van Renswoude. Zij
bestemde bij haar overlijden op 26 april 1754 de inkomsten uit haar vermogen voor de
opleiding van ‘verstandige, schrandere en bekwame’ jonge wezen.
De Fundatie tracht haar doel te bereiken met behulp van:
 Inkomsten uit vermogen
 Giften en subsidies
 Alle andere baten.
De Fundatie zet zich niet actief in om inkomsten uit giften en subsidies of op andere wijze
te verwerven. In de praktijk is het vermogen de bron waaruit de beschikbare middelen
voortkomen.
Het bestuur heeft zich, overeenkomstig de wens van de Vrijvrouwe, daarbij ten doel
gesteld het vermogen over lange termijn welvaartsvast in stand te houden. Het vermogen
bestaat uit aandelen, obligaties, liquiditeiten, landerijen en ander onroerend goed,
deelnemingen in investeringsfondsen en leningen.
In dat kader is (rekening houdend met de bijdrage van de Stichting Boschuysen) gekozen
voor een percentage van 3% van het totale vermogen dat jaarlijks beschikbaar is voor
donaties en kosten van de Fundatie.
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Op basis van langjarige financiële statistieken voor een gemengd belegd vermogen zou
bij een dergelijk uitkeringspercentage het vermogen de inflatie moeten kunnen
bijhouden. Vooral in financieel onzekere tijden bekijkt het bestuur of dit
uitkeringspercentage bijgesteld moet worden. Het is echter nadrukkelijk de bedoeling
een langjarig beleid te voeren en het uitkeringspercentage slechts in bijzondere
omstandigheden bij te stellen.
Het bestuur wordt bij het beheer van het vermogen geadviseerd door gerenommeerde
adviseurs zoals financiële instellingen en rentmeesters. Vanuit het bestuur is een
financiële commissie gevormd die als aanspreekpunt voor deze adviseurs optreedt.
Rapportage over de behaalde resultaten vindt plaats aan het gehele bestuur op
regelmatige basis.
Voor het beleggingsbeleid heeft het bestuur een Beleggingsstatuut vastgesteld.
Het bestuur streeft naar een redelijke verhouding tussen de kosten van de Fundatie en de
totale uitgaven.
Het bestuur, dat een personele eenheid vormt met het bestuur van de Stichting
Boschuysen, bestaat uit zes leden, waarvan drie vrouwen en drie mannen. Er zijn geen
banden, familie- of anderzijds met de oorspronkelijke erflater en er is geen
familieverwantschap tussen de bestuursleden.
Statutair worden bestuursleden telkens voor drie jaar benoemd. Zij kunnen maximaal 12
jaar deel uitmaken van het bestuur.
Het voorzitterschap van de Fundatie rouleert jaarlijks. Elk bestuurslid is eens in de zes jaar
voorzitter.
De leden van het bestuur ontvangen vacatiegeld dat jaarlijks wordt vastgesteld.
Het bestuur wordt ondersteund door een Rentmeester die optreedt als Directeur en zorg
draagt voor het dagelijks beheer en de administratieve en financiële taken.
De jaarrekening van de Fundatie wordt telkenjare gecontroleerd door een accountant.
Van oudsher legt het bestuur de jaarrekening over het voorafgaand boekjaar over aan de
Burgemeester van Den Haag die deze in een vergadering met het bestuur bespreekt.
Zolang het bestuur dat wenselijk en nuttig vindt, is de Fundatie lid van de Vereniging van
Fondsen in Nederland (FIN).
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