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Beleidsplan 2016 - 2020
Doelen van de Stichting Vrienden van de FODOK
De Stichting Vrienden van de FODOK is opgericht met het doel het werk van de Nederlandse
Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK) financieel te ondersteunen.
Gestreefd wordt naar het aanhouden van een bufferbedrag ter grootte van € 100.000 (jaarlijks
geïndexeerd), met als eerste doel calamiteiten bij de FODOK op te vangen.

Inkomsten
De stichting ontvangt donaties. Enkele donateurs betalen jaarlijks. Een enkele maal wordt een
bijzondere donatie ontvangen van sympathisanten van de (Vrienden van de) FODOK,
bijvoorbeeld ter gelegenheid van een jubileum of afscheid.

Beheer
Het bestuur beheert het (kleine) vermogen. De penningmeester en de secretaris hebben
tekenbevoegdheid en voeren de transacties uit. Het vermogen van de stichting wordt enerzijds
voorzichtig weggezet, maar anderzijds met het doel om het vermogen te doen groeien.

Besteding



Waar nodig worden bijdragen gegeven aan de FODOK.
Bij tijdrovende subsidieprocedures van de FODOK kan de Stichting Vrienden van de
FODOK zich garant stellen voor een bepaald bedrag – of leent dit aan de FODOK – opdat
het werk voortgang kan vinden.
 Aan de FODOK worden gelden uitgekeerd die met een bepaald oogmerk zijn verworven.
De enige kosten die de stichting maakt betreffen de onvermijdelijke uitgaven die samenhangen
met het secretariaat van de stichting (correspondentie, KvK) en met het beheer van het
vermogen (bankkosten) en andere kleine kosten.
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Bestuur
Het bestuur van de Vrienden van de FODOK wordt grotendeels gevormd door (oud)voorzitters
van de FODOK. De ‘zittende’ FODOK-voorzitter is statutair lid van het Vrienden-bestuur.
Bestuursleden zijn in 2016: de heer Toine van Bijsterveldt, voorzitter en secretaris, de heer
Fernando Roxo Lino, penningmeester, en mevrouw Map van der Wilden, lid.
Alle werkzaamheden van de Vrienden worden door vrijwilligers uitgevoerd.
Het bestuur komt éénmaal per jaar bijeen.
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