STICHTING ZEELAND REFINERY
BELEIDSPLAN

Werkzaamheden van de stichting
Stichting Zeeland Refinery, gevestigd te Nieuwdorp, gemeente Borsele, heeft als doel:
a.
maatschappelijke projecten in de omgeving van Nieuwdorp op het gebied van
educatie, milieu, cultuur en sport, natuur en landschap en de instandhouding van
de leefbaarheid binnen de omliggende kernen van Nieuwdorp, financieel te
ondersteunen;
b.
projecten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek te initiëren en/of
financieel te ondersteunen; en
c.
voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe
behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a.
het behartigen van de belangen van de stichting;
b.
het (doen) organiseren van activiteiten en evenementen gericht op fondsenwerving
ten behoeve van het verstrekken van de financiële middelen;
c.
alle andere wettige middelen die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen
zijn of daarmee in de ruimste zin van het woord verband houden.
Het bestuur beoogt de doelstelling van de stichting onder meer gestalte te geven door
financiële middelen te verzamelen voor projecten die passen binnen de hierboven
genoemde doelen.

Werving van gelden
De stichting zal met name gelden verwerven door middel van schenkingen van
Zeeland Refinery N.V. Voorts zal het vermogen van de stichting gevormd worden door
subidies en andere bijdragen, verkrijgingen en baten.
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Beheer van het vermogen
Het beheer van het vermogen ligt bij het bestuur. In het bestuur wordt besloten welke
doelen gelden van de stichting ontvangen. Het bestuur wordt hierbij geadviseerd door een
Raad van Advies.
De Raad van advies bestaat uit twee leden, waarbij tenminste een lid kennis heeft van, en
aanzien heeft in de omgeving van Nieuwdorp in de gemeente Borsele en waarbij ten
minste een lid kennis heeft van financiën.

Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt besteed aan de projecten welke door het bestuur zijn aangewezen.
Het bestuur selecteert alleen projecten als deze vallen binnen de in de statuten (art. 2)
genoemde doelen.
Uitkering van gelden wordt verzorgd door de penningmeester. De penningmeester is
verantwoording schuldig aan het bestuur.
Per het einde van het boekjaar worden door de penningmeester een balans, een staat van
baten en lasten en een toelichting over het geëindigde boekjaar opgemaakt. Deze
jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur
aangeboden.
Daarnaast benoemt het bestuur een kascommissie. De kascommissie onderzoekt de
jaarstukken en rapporteert haar bevindingen aan het bestuur.
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