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Inleiding 

De Molenaar Sieperda stichting is opgericht op 24 juni 2012 en is voortgekomen uit de nalatenschap van wijlen C.A. 

Molenaar. In dit document beschrijven we missie, doelstellingen en werkzaamheden van de stichting. 

 

Missie 

De Molenaar-Sieperda Stichting zet zich in voor medische- en humanitaire noodhulp. 

 

Doelstelling  

Met deze missie in gedachten heeft de stichting als doelstelling: 

- Noodhulp voor slachtoffers (met name kinderen) en wederopbouw van leefbaarheid voor de overlevenden van 

natuurrampen en gewapende conflicten    

- medische hulp in bredere zin                                                                                                                                                                                                                                                     

 

We verstrekken deze noodhulp in de vorm van geld. Veelal zal dit betekenen: geld voor het verlenen van onderdak voor 

ontheemden, medische zorg, voedsel, drinkwater en sanitatie, onderwijs, bescherming van kwetsbare mensen, en 

terugkeer en herhuisvesting van vluchtelingen en ontheemden.       

 

Wij richten ons in principe op 

- de door het ministerie van Buitenlandse Zaken erkende “partnerlanden”: 

o Landen met een te laag inkomen om zelfstandig de millenniumdoelen te halen 

o Landen met een fragiele rechtstaat 

o Ontwikkelingslanden met een gezonde economische groei 

- medisch of humanitaire Initiatieven in andere landen die naar het oordeel van het bestuur op geloofwaardige 

wijze uitgevoerd worden  

o vooral indirect via aan bestaande NGO’s  of reeds lopende projecten met een solide lokale structuur van 

vrijwilligers of initiatiefnemers 

o gericht zijn op vergroten van  zelfredzaamheid 

 

Werkzaamheden van onze instelling 

 Beheren van het vermogenskapitaal hetgeen uit de erfenis van wijlen C.A. Molenaar  

is   voortgekomen. Heer C.A. Molenaar is overleden op 24 juni 2012 te Leeuwarden. 

 Onderhouden van contacten met gelddonoren die onze stichting willen steunen  in de toekomst.  

 Kiezen van bestemmingen die voldoen aan de doelstelling via humanitaire anbi organisaties                                      

en via onze eigen netwerken aan humanitaire organisaties.   

 Toezien dat de bestede gelden ook daadwerkelijk aangewend zijn  voor het doel. 

 

Beleid 

- Ten aanzien van fondsenwerving: 

Stichting ´Molenaars-Sieperda´ krijgt haar inkomsten uit het rendement op het ingebrachte vermogen hetgeen 

uit de  nalatenschap van wijlen C.A. Molenaar is  voortgekomen. Daarnaast verwacht het bestuur dat op termijn 

nog extra donaties ontvangen worden uit de kring van familie of bekenden van de familie en het bestuur van de 

stichting. 
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- Ten aanzien van bestedingspercentage: De stichting zal jaarlijks tot 80% van de vermogensbaten besteden aan 

haar doel, afhankelijk van het gerealiseerde rendement.   

- Ten aanzien van vermogensbeheer: Het vermogen van de stichting is ondergebracht bij een externe 

vermogensbeheerder. Hierbij wordt een defensief beleggingsprofiel aangehouden 

- 2 weken voor de vergadering maakt de penningmeester de balans op betreffende het actuele kapitaals 

rendement  zodat we op maat besteding aan projecten vorm kunnen geven. 

- Ten aanzien van kosten van fondsenwerving: Het beleid van het bestuur is om de kosten van fondsenwerving 

en organisatie onder de 5% te houden, ruimschoots onder het door het CBF gehanteerde maximum van 25%.  

- We communiceren zoveel mogelijk digitaal uit milieubesparende- en kosten besparende overwegingen.    

Voorlichting en PR – Maatschappelijk bewustzijn vergroten 

De stichting zal discreet opereren maar in voorkomende gevallen voorlichting geven en publiciteit zoeken om het 

maatschappelijke bewustzijn te verhogen voor de specifieke projecten waaraan steun wordt verleend.  

 

Bestuur en organisatie 

Verantwoording en organisatiebeleid 

- Het bestuur stelt een meerjarenbeleid- en begroting op. Jaarlijks wordt dat herijkt. Periodiek inventariseert het 

bestuur projectaanvragen.  

- Bij het vaststellen van de begroting voor het komende jaar is de evaluatie van de inzet in het voorgaande jaar 

een belangrijke factor.  

- 2 jaarlijks komt het bestuur bijeen 

 

Bestuurssamenstelling 

- Het bestuur kent 3 leden: 

o Dhr A.O Molenaar (huisarts), 15-05-1959, Amsterdam, Voorzitter (evaluatie 2020) 

o Dhr A.P.Roem (notaris), 10-06-1957, Rotterdam, Secretaris        (evaluatie 2019) 

o Dhr V.N. van Haeren (econoom), 09-07-1961, Tiel, Penningmeester (evaluatie 2021) 

 

Beloningsbeleid 

 

Het bestuur is onbezoldigd 


