
BELEIDSPLAN 2019 / 2020  
 
STICHTING HOSMUS FOUNDATION  
 
1. INLEIDING  
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting Hosmus Foundation het actuele 
beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 augustus 2019. 
  
2. STRATEGIE  
 
2.1 Kernprincipes  
A. Statutaire doelstelling  
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 lid 1 van de statuten en luidt als 
volgt  
De stichting heeft ten doel de financiering van onderzoek en begeleiding van medewerkers die 
enige mate c.q. vermoeden van gezondheidsrisico en / of gezondheidsschade hebben opgelopen 
op de werkplek in relatie tot toxische stoffen en / of overige omgevingsfactoren. Het onderzoek 
en de begeleiding dient gericht te zijn op het in kaart brengen van, het bevorderen van als ook in 
de ondersteuning van de gezondheid van de medewerkers en niet enkel een juridisch karakter 
kennen.  
 
B. Winstoogmerk  
De stichting heeft geen winstoogmerk hetgeen blijkt uit de statuten en feitelijke 
werkzaamheden. De met de activiteiten behaalde opbrengsten komen ten goede aan de 
statutaire doelstelling.  
 
C. Bestemming liquidatiesaldo  
Zoals blijkt uit artikel 14 van de statuten zal een batig liquidatie saldo worden besteed ten 
behoeve van het SGBO UMC Radboud te Nijmegen.   
 
2.2. Missie  
De stichting Hosmus Foundation stimuleert mensen en bedrijven om, door middel van acties, 
werving van sponsoren en organiseren van activiteiten, een financiële bijdrage te leveren aan 
de doelstelling van de stichting.  
  
3. BELEIDSINVULLING  
Hosmus Holding BV zal van iedere aangesloten opdrachtgever bij Hosmus Synergie BV als ook 
bij Hosmus Corporate Consultancy BV één euro per jaar doneren aan de stichting. Daarnaast 
zullen de bestuursleden en andere belangstellenden acties en activiteiten organiseren om geld 
bijeen te brengen ten behoeve van de doelstelling van de stichting.  
 
3.1 Werving en beheer van gelden  
De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van:  
a. giften en donaties (ook lijfrenteschenkingen behoren tot de mogelijkheden);  
b. subsidies en sponsorbijdragen;  
c. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;  
d. de opbrengst van de challenges en andere activiteiten, als hiervoor onder artikel 3. 
vermeld;  
e. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.  



Ten behoeve van acties en activiteiten zullen sponsorovereenkomsten gesloten worden. 
Tevens zal promotiemateriaal gemaakt worden ten behoeve van de activiteiten en andere 
acties.  
Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats. De stichting heeft een 
bankrekening. Daarop wordt het geld gestort. Contant geld verkregen uit acties wordt op de 
bankrekening gestort. De administratie wordt uitgevoerd door de penningmeester en 
gecontroleerd door het bestuur.  
 
3.2 Vermogen van de stichting  
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit 
van de stichting en noodzakelijk is om acties en activiteiten te ontwikkelen en te financieren 
ten behoeve van de doelstelling van de stichting.  
 
3.3 Bestedingsbeleid  
De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan projecten die 
onderzoek doen naar toxische stoffen en overige omgevingsfactoren vanuit arbeidssituaties in 
relatie tot gezondheid en gezondheidsschade. 
  
3.4 Beschikken over het vermogen van de stichting  
Op grond van artikel 6 van de statuten van de stichting beschikt het bestuur over het 
vermogen van de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts) persoon beschikken over het  
vermogen van de stichting als ware het diens eigen vermogen.  
 
4. OVERIG  
 
4.1 Beloningsbeleid  
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning. Kosten die bestuurders in de uitoefening 
van hun functie ten behoeve van de stichting maakt worden des verzocht door de stichting 
vergoed conform artikel 3 lid 3 van de statuten.  
 
4.2 Beschrijving administratieve organisatie  
Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Het 
huidige bestuur bestaat uit drie leden en kan worden uitgebreid tot 7 leden. De jaarrekening 
van de instelling wordt opgesteld door bovengenoemde personen.  
 
4.3 Publicatie  
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van www.hosmusfoundation.nl  

http://www.hosmusfoundation.nl/

