Louisa Stichting

Beleidsplan
Koers en visie 2025
College van Regenten van de Louisa Stichting

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ................................................................................................................................................. 2
1. Inleiding.......................................................................................................................................................... 3
Ondersteuning van kinderen ................................................................................................................. 3
Samensmelting met de Tulp Wigersma Stichting .......................................................................... 3
2. Werkwijze ...................................................................................................................................................... 4
Beleid ............................................................................................................................................................... 4
Criteria ....................................................................................................................................................... 4
Beperkingen ............................................................................................................................................. 4
Naamsvermelding .................................................................................................................................. 4
Bestuur............................................................................................................................................................ 5
Financiën ........................................................................................................................................................ 5
Inkomsten ................................................................................................................................................. 5
Uitgaven ..................................................................................................................................................... 6
Doelstellingen .............................................................................................................................................. 6

2

1. Inleiding
Ondersteuning van kinderen
In de eerste 137 jaar van haar bestaan heeft de Louisa Stichting enige malen haar
doelstellingen bijgesteld of gewijzigd. De meest ingrijpende verandering is wel de
vernieuwing die in 2002 werd ingezet met de verkoop van het internaat.
Na die verkoop werd vastgelegd dat de Louisa Stichting altijd steun aan kinderen van
vrijmetselaren zal blijven geven. Daarnaast werd besloten ook een ruimere doelstelling
te kiezen: hulp en ondersteuning voor alle kinderen in nood.
Om in aanmerking te komen voor financiële steun voor een project werden onder
andere de volgende criteria vastgesteld: de ondersteuning is bedoeld voor kinderen en
voor éénmalige kortlopende projecten ten behoeve van de directe verbetering van
omstandigheden door organisaties die zich expliciet op kinderen richten.
De steun moet zijn gericht op het later beter in staat te zijn als volwassene zelfstandig te
functioneren. De projecten (die geen politieke of religieuze doelstelling mogen hebben)
moeten gericht zijn op het wegnemen van wat mensen van elkaar scheidt en het
bereiken van een broederschap van mensen vanuit de beginselen van humaniteit en
tolerantie.
Het kapitaal van de Louisa Stichting, waaraan dat van de Tulp Wigersma Stichting is
toegevoegd, zal zo besteed en beheerd worden dat het niet verminderen kan door
inflatie.

Samensmelting met de Tulp Wigersma Stichting
Door broeder Haring Tulp van Loge De Friesche Trouw, en diens vrouw Wigersma, werd
ten tijde van de Louisa State de Tulp Wigersma Stichting gestart om extra hulp aan daar
verzorgde kinderen te bieden. Het vermogen van de Tulp Wigersma Stichting werd na
de sluiting van het internaat toegevoegd aan het vermogen van de Louisa Stichting.

Draagpenning voor correspondenten van de Louisa Stichting

2. Werkwijze
Beleid
De sympathie en waardering van de Louisa Stichting gaat vooral uit naar kleinschalige
projecten. De Louisa Stichting is graag hoofdsponsor van dergelijke projecten. Een
benadering ‘van hart tot hart’ en waarbij ‘het hart spreekt’ is daarbij van belang. De
Louisa Stichting is duidelijk ten aanzien van de criteria- en de beperkingen die zij
hanteert bij het -al dan niet- honoreren van projecten. Deze criteria en beperkingen
worden hierna toegelicht.
Criteria
De Louisa Stichting hanteert de volgende criteria:
 de aanvraag moet worden ondersteund door een binnen het Koninkrijk der
Nederlanden opererende Loge van Vrijmetselaren;
 de aanvraag moet worden ingediend door of namens een rechtspersoon;
 het te ondersteunen project is gericht op het ondersteunen van kinderen die zich
niet in voldoende mate kunnen beroepen op de Universele Recht van het Kind, of
anderszins in kommervolle omstandigheden verkeren;
 de opzet van het project moet a-politiek, kerkelijk neutraal zijn en toegankelijk
voor kinderen van alle gezindten;
 het project moet gericht zijn op het wegnemen van wat mensen van elkaar
scheidt en het bereiken;
 het project dient uit te gaan van een broederschap van mensen vanuit de
beginselen der humaniteit en tolerantie;
 de steun moet gericht zijn op het later beter in staat te zijn om als volwassene
zelfstandig te functioneren;
 een financiële bijdrage van de loge is vereist.
Beperkingen
De Louisa Stichting geeft geen steun aan:
 projectaanvragen die niet worden ondersteund door een binnen het Koninkrijk
der Nederlanden opererende Loge van Vrijmetselaren;
 instellingen, organisaties en projecten die zich niet primair richten op kinderen;
 instellingen, organisaties en projecten met een strikt commerciële, politieke of
religieuze doelstelling;
 projecten die al in een vergevorderd stadium van uitvoering verkeren, of al
afgerond zijn;
 organisaties die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatietekorten en/of
overheadkosten;
 organisaties die een niet-projectgebonden aanvraag indienen;
 organisaties die naar oordeel van het Bestuur van de Louisa Stichting over
voldoende eigen vermogen beschikken om het project zelf te kunnen financieren.
Naamsvermelding
Het Bestuur stelt het op prijs als er na toekenning van een bijdrage voor een project op
zaken zoals o.a. nieuwsbrieven en jaarverslagen vermeld wordt dat de organisatie wordt
gesteund door de Louisa Stichting.
Op de website van de gesteunde organisatie zien wij graag een link naar onze website .

Bestuur
Het bestuur van de Louisa Stichting neemt een beslissing over de ingediende projecten.
In alle gevallen is het oordeel van het bestuur bindend bij het al dan niet toekennen van
financiële steun aan een project.
Het bestuur van de Louisa Stichting vergadert (in ieder geval) drie keer per jaar in de
maanden: maart, juni en november. De vergadering vertoont in grote lijnen het volgende
verloop: in de ochtend bespreking met de bank i.v.m. het vermogensbeheer, na de lunch
worden de projectaanvragen beoordeeld en komen de overige bestuurszaken aan de
orde.
Lopende het (kalenderjaar) worden zaken veelal per mail en telefoon afgehandeld.
Formele zaken zoals bijvoorbeeld het opstellen van de jaarrekening worden door de
betrokken bestuursleden (in dit geval samen met het administratiekantoor en de
accountant) afgehandeld.
Tussentijds afgehandelde zaken worden altijd geformaliseerd tijdens de eerstvolgende
vergadering van het bestuur.
Eens in de twee jaar is er een Correspondenten dag waarbij alle (Loge) Correspondenten
van de Louisa Stichting uitgenodigd worden. Tijdens deze bijeenkomst wordt de
werkwijze van de Louisa Stichting besproken alsmede het (resultaat van) het financieel
beleid. Er worden voorbeeldprojecten gepresenteerd en er wordt een instructie gegeven
ten aanzien van het Correspondentschap.

Financiën
De Louisa Stichting heeft de ING Bank als Privé-bankier. De voorzitter en de eerste en
tweede thesaurier overleggen periodiek met de ING over het financiële beleid en -indien
van toepassing- over de te ondernemen (financiële) acties. Wanneer daar aanleiding toe
is wordt tussen de geplande bijeenkomsten van het bestuur overleg gevoerd met de ING.
Het bestuur vindt het een eer en genoegen om in de lange traditie van de Louisa
Stichting voort te arbeiden. Deze traditie brengt met zich mee dat er een zware
verantwoordelijkheid gevoeld wordt om transparant te zijn over het (financiële) beleid
en daar middels een goedkeurende accountantsverklaring verantwoording over af te
leggen.
Sinds een aantal jaren publiceert de Louisa Stichting haar ‘cijfers’, mede in verband met
de gewenste transparantie en de ANBI-status, op haar website. Het laatste (verkorte)
financiële jaarverslag kunt u op de website (www.louisastichting.nl) lezen.
Inkomsten
De Louisa Stichting verwerft haar vermogen op verschillende wijzen. In kort bestek zijn
dit, op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren, de volgende:
 Inkomsten uit vermogen, bestaande uit:
o Couponrente van obligaties;
o Waardevermeerdering(en soms vermindering) van aandelen;
o Renteopbrengsten van directe investeringen;
 Giften van Loge, individuen en/of rechtspersonen
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Uitgaven
De besteding van de (beschikbare) middelen van de Louisa Stichting bestaat uit de
volgende posten:
 Ondersteuning projecten
 Vermogensbeheerkosten
o administratie
o accountant
o ING
 Vergadering & Bestuur
o vergaderkosten
o vrijwilligersvergoedingen
o lunch op de dag dat het bestuur vergadert
Een nadere specificatie van bovengenoemde posten is verantwoord in het jaarverslag.

Doelstellingen
De Louisa Stichting streeft er na om transparant te zijn over haar financiële huishouding.
Vermogensdoelstelling:
De doelstelling is om het in 2004 beschikbaar gekomen vermogen in stand te houden,
gecorrigeerd met de inflatiecorrectie.
Rendementsdoelstelling:
Naast deze vermogensdoelstelling streeft het bestuur een rendements-doelstelling van
gemiddeld 3-5% per jaar na.
Ondersteuningsdoelstelling:
Indien de voorgaande doelstellingen worden gehaald kan de Louisa Stichting er op zeer
lange termijn voor zorgdragen dat kinderen in kommervolle omstandigheden een
beroep kunnen doen op financiële ondersteuning door de Louisa Stichting.
Beheersdoelstelling:
Zoals hierboven beschreven: het beheer van het aandelenportefeuille van de Louisa
Stichting wordt uitgevoerd door de ING Bank. Het bestuur is zelfstandig bevoegd om de
juiste beheersmaatregelen te nemen om het vermogen van de stichting in stand te
houden en met het rendement projecten te ondersteunen.
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