HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN
I. DOEL
1. Statutaire doelstelling.
De statutaire doelstelling van het AJF luidt als volgt:
Artikel 2. Doel.
2.1. De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van organisaties en instellingen die een
algemeen maatschappelijk nut beogen dan wel van personen die een algemeen maatschappelijk nut
nastreven en die de ondersteuning door de stichting uitsluitend ten behoeve van dat nut aanwenden,
alsmede van natuurlijke personen die in een uitgesproken behoeftige situatie verkeren.
2.2. De stichting dient het algemeen belang.
2.3. Bij het nastreven van dit doel zal het bestuur zich laten inspireren door het gedachtengoed van
Anton Johannes Jurgens, geboren achttienhonderd zevenenzestig en overleden negentienhonderd
vijfenveertig (1867-1945), stichter van de stichting “Anton Jurgensfonds”, opgericht op negentien
november negentienhonderd vijfentwintig en waarvan de Stichting Anton Jurgens Fonds zich als de
voortzetster mag beschouwen. Dat gedachtengoed zal dienen omschreven te zijn in een document of
in documenten die goedgekeurd zijn door het bestuur na advies van de raad van advies.
2.4. De stichting beoogt niet het maken van winst.
In het geval van ontbinding van de stichting streven de statuten de continuïteit na van de doelstelling
door te bepalen:
Artikel 14. Ontbinding. (…)
14.3. Een batig liquidatiesaldo zal ten goede komen aan een of meer algemeen nut beogende
instellingen met een soortgelijke doelstelling als de stichting en/of aan een (of meer) buitenlandse
instelling(en) die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt (beogen) en die een
soortgelijke doelstelling heeft (hebben).

2. Missie – Visie – Waarden
2.1. Missie
“Het Anton Jurgens Fonds wil op een ondernemende en dienende wijze een veranderingsgerichte,
innovatieve en holistisch opgevatte bijdrage leveren aan primaire levensbehoeften, aan
zelfredzaamheid, zelfontplooiing en zingeving van maatschappelijk kwetsbare groepen. Het Anton
Jurgens Fonds wil de betrokken mensen door deze bijdragen perspectief bieden en hun waardigheid
behouden of herstellen.”
2.2. Visie
“AJF gelooft in een wereld waarin het realiseren van zelfredzaamheid, zelfontplooiing en autonomie
een reële mogelijkheid is voor alle groepen binnen de samenleving.”
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2.3. Waarden
“De waarden die aan de basis lagen van het leven en werk van grondlegger Anton Jurgens zijn ook
vandaag de dag leidinggevend voor de stichtingsactiviteiten: ondernemerschap, maatschappelijke
betrokkenheid en een open christelijke levensvisie die de mens centraal stelt.”

II. Beleid
1. Te verrichten werkzaamheden
Het AJF honoreert – onder voorwaarden – aanvragen die beantwoorden aan de statutaire
doelstelling, de missie, visie en waarden van het Fonds. Het vermogen moet door middel van een
oordeelkundig beheer voldoende inkomsten genereren om de door het bestuur goedgekeurde
aanvragen mogelijk te maken. Bij de toekenning van aanvragen wordt rekening gehouden met
geografische en thematische focussen. Daar niet tevoren is te bepalen hoeveel aanvragen en voor
welke bedragen worden gedaan is niet te bepalen wat de hoogte van de jaarlijkse bestedingen aan
aanvragen is.

2. Vermogen/bevoegdheid
Het AJF is geen fondswervende instelling. Het AJF verstrekt de giften uit eigen reserves.
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om namens het AJF besluiten te nemen en
overeenkomsten aan te gaan.

3. Beloningsbeleid
Aan het bestuur en commissieleden wordt - conform wettelijke bepalingen - vacatiegeld uitgekeerd.
De onkostenvergoeding is op basis van feitelijk - in redelijkheid - gemaakte kosten.
Het AJF heeft zes personeelsleden in dienst. Hun marktconforme salaris is in onderlinge samenspraak
vastgelegd.

III. Organisatie
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en leden als volgt:
P R Beek
F Ch M Tilman
F A W Jurgens
H A B Veraart
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