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Beleidsplan Stichting Jacques en Ellen Scheuten Foundation 
 

1 Inleiding 
In dit beleidsplan heeft het bestuur van de Stichting het actuele beleid van Stichting Jacques en Ellen Scheuten 
Foundation vastgelegd. Dit beleidsplan vormt de basis voor de activiteiten van de Foundation. 
Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 22 september 2020. 
 
Het beleidsplan wordt, indien nodig, periodiek aangepast. 
 
1.1 Ontstaan en ontwikkeling 
Stichting Jacques en Ellen Scheuten Foundation (voorheen genaamd: Stichting Watersnood Venlo) is in 1994 
opgericht door Jacques Scheuten, ondernemer met een grote maatschappelijke betrokkenheid en bekend als zoon 
van het Venlose ondernemersgezin Scheuten. In 1950 is vader Scheuten begonnen met een glashandel en was het 
zoon Jacques die als eerste werknemer van vader, Scheuten Glas later heeft uitgebouwd tot een Europese topspeler 
met als specialiteit de veredeling van glas en glas-innovatie. 
 
Naast z’n ondernemerschap heeft Jacques, samen met zijn vrouw Ellen, altijd zeer grote maatschappelijke 
betrokkenheid getoond. In 1994 is daarom ook de Stichting opgericht en zijn vanuit deze Stichting in de loop der jaren 
maatschappelijk relevante zaken in Groot Venlo van financiële middelen voorzien. 
 
Het vermogen van de Stichting bestaat thans grotendeels uit de nalatenschap van de in 2019 overleden Jacques 
Scheuten. 
 
1.2 Het bestuur 
Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden: 
 
Mevrouw Ellen Scheuten-Spillekom (voorzitter) 
De heer Joep van de Voort (secretaris/penningmeester) 
De heer Hay Thissen (bestuurslid/beheerder website) 
 
2 Strategie 
2.1 Statutaire doelstelling 
De doelstelling van de Foundation is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt: 
 
‘De stichting stelt zich ten doel uitsluitend werkzaam te zijn in het kader van de volgende maatschappelijk relevante 
thema’s. Sport, de behartiging van cultureel erfgoed en kunst, zoals bijvoorbeeld muziek, theater en architectuur. 
Voorts de volksgezondheid en ten slotte natuurbehoud. 

De stichting houdt zich bezig met het verwerven en beheren van gelden en andere bezittingen met het oog op het doen 
van schenkingen aan personen, aan algemeen nut beogende instellingen en het ondersteunen van personen of 
specifieke projecten van algemeen nut beogende instelling alsmede het zelfstandig initiëren en/of uitvoeren en/of doen 
uitvoeren van projecten ten behoeve van algemeen nut, in welke vorm dan ook en voorts al hetgeen met een en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De activiteiten 
van de stichting kunnen zowel betrekking hebben op in Nederland als in het buitenland gelokaliseerde activiteiten en/of 
begunstigden.’ 
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Met haar doelstelling beoogt de Foundation het algemeen belang te dienen. 
 
2.2 Afwezigheid winstoogmerk 
De Foundation heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt uit de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De Foundation 
streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de Foundation de met de activiteiten behaalde 
opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling. 
 

2.3 Bestemming liquidatiesaldo 
Zoals blijkt uit artikel 11 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een 
ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het 
algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. 
 

3 Beleid 
3.1 Te verrichten werkzaamheden van de Foundation 
De te verrichten werkzaamheden van de Foundation bestaan uit het doen van uitkeringen aan (rechts)personen conform 
haar algemeen nuttige doelstelling. 
 

3.2 Vermogen van de Foundation 
De Foundation houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene 
werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Foundation. De Foundation heeft dankzij de nalatenschap 
van de heer Scheuten thans ineens een groot vermogen. Daarover kan zij echter niet beschikken, aangezien het - in 
overeenstemming met de wens van de heer Scheuten - de bedoeling is dat dit vermogen zoveel als mogelijk in stand 
wordt gehouden om de opbrengsten van dit vermogen aan te kunnen wenden voor uitkeringen conform de algemeen 
nuttige doelstelling. Dit stamvermogen zal jaarlijks worden geïndexeerd. 
 

3.3 Werving en beheer van gelden 
De Foundation werft geen gelden en is derhalve als een vermogensfonds te beschouwen. Het beheer van het vermogen 
wordt gevoerd door de penningmeester van de Foundation. Bovendien streeft de Foundation ernaar om de 
beheerkosten zo minimaal mogelijk te houden. Nu de Foundation door het overlijden van de heer Scheuten ineens ook 
over veel meer inkomsten beschikt, zal het bestuur een plan opstellen voor een goede en verantwoorde besteding van 
deze inkomsten voor de komende periode. 
Het streven is om uiteindelijk jaarlijks minimaal 70-75% van de inkomsten in het kader van de doelstelling 
van de Foundation uit te keren. 
 
3.4 Bestedingsbeleid 
Het bestuur zet de voorheen ingezette lijn voort, waardoor de in de statuten omschreven doelen blijvend ondersteund 
zullen worden. Daarbij blijft ook het uitgangspunt om zoveel als mogelijk beslissingen te nemen in de geest van 
Jacques. Om dat uitgangspunt, na het overlijden van Jacques, wat meer handen en voeten te kunnen geven heeft 
het bestuur van de Foundation besloten om het volgende formeel vast te leggen: 

- Mede indachtig de ontstaansgeschiedenis van de Foundation en het grote hart van Jacques voor Groot 
Venlo, wordt in dit beleidsplan formeel vastgelegd dat een belangrijk deel van de ondersteuning door de 
Foundation in de regio Venlo/Limburg terecht moet komen. 

- Gezien Jacques’ liefde voor kunst en architectuur is door het bestuur bovendien besloten om formeel vast 
te leggen dat de Foundation elk jaar ten minste 25% van de uitkeringen zal doen in het kader van de 
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ondersteuning van kunst en cultuur (daarin begrepen architectuur). 
 
Op de website (www.scheutenfoundation.nl ) staan diverse foto’s van de reeds gefinancierde kunstobjecten in ‘Groot 
Venlo’. 
 
3.5 Beschikken over het vermogen van de Foundation 
Op grond van de statuten van de Foundation (bepaling omtrent de besluitvorming door het bestuur) en haar feitelijke 
werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de Foundation. Aldus kan 
geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de Foundation als ware het eigen vermogen. 
 

4 Overige 
4.1 Beloningsbeleid 
De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 4 van de statuten voor de door hen in die 
hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen beloning, anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten in het 
kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie. 
 
De Foundation heeft geen personeel in dienst. 
 
4.2 Beschrijving administratie organisatie 
De administratie van de Foundation wordt gevoerd door de penningmeester van het bestuur. 
De jaarrekening van de Foundation wordt opgesteld door de penningmeester van het bestuur en vervolgens voor 
akkoord door het voltallige bestuur ondertekend.  
 
4.3 Publicatieplicht 
De Foundation voldoet – door publicatie van (de hoofdlijnen van) dit beleidsplan - aan haar publicatieplicht door middel 
van haar in de herfst van 2020 volledig vernieuwde de website: www.scheutenfoundation.nl 


