
 

  

INFORMATIE OVER STICHTING JAC. BEZEMER 

Naam 
Stichting Jac. Bezemer is statutair gevestigd te Gouda. 
 
Contactgegevens 
Postbus 459, 2800 AL te Gouda. 
 
Fiscaal nummer 
RSIN: 8196.83.589. 
 
ANBI-status 
Stichting Jac. Bezemer  is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut 
Beogende Instelling.  
Met ingang van 1 januari 2014 zijn wij als ANBI stichting verplicht een aantal gegevens over 
onze stichting te publiceren op onze internetsite.  
 
Bestuur 
Voorzitter  S. Dj. de Waard 
Secretaris/penningmeester C. Docter 
 
Beleidsplan 
De Stichting Jac. Bezemer besluit in beginsel in januari van enig jaar over de in dat jaar aan 
projecten te besteden bedragen, rekening houdend met te verwachten inkomsten uit 
beleggingen.  
De inkomsten van de Stichting worden gevormd door rente over  en inkomsten van het belegd 
vermogen. 
Het vermogen moet overeenkomstig de statutaire bepalingen belegd worden in 
Staatsobligaties. Bij het beleggen wordt advies gevraagd aan Van Lanschot Bankiers. 
Het bestuur heeft doorlopend inzicht in de (hoogte van de) verleende subsidies en van de 
stand van bankrekeningen en beleggingsportefeuille. 
Het uitkeringsbeleid is erop gericht om de in enig jaar te ontvangen inkomsten uit te keren. 
Hierbij wordt in aanmerking genomen de statutaire bepaling dat 50% van de inkomsten wordt 
uitgekeerd aan doelen op sportgebied en 50% aan projecten op het gebied van cultuur, 
recreatie en welzijn. 
De uitkeringen mogen alleen aan in Gouda gevestigde (rechts)personen worden gedaan. 
Een (rechts)persoon komt om de drie jaar in aanmerking voor ondersteuning. 
 
Beloningsbeleid 
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging.  
 
Statutaire doelstelling 
De stichting heeft ten doel het instandhouden en beleggen van het vermogen van de heer Jac. 
Bezemer en uit de opbrengsten van dit vermogen financiële ondersteuning te verlenen op het 
gebied van cultuur, recreatie, welzijn en sport in de gemeente Gouda en voorts al hetgeen met 
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in 
de ruimste zin des woords. 
 
 
 


