
 

 

BELEIDSPLAN STICHTING STEUNFONDS STICHTING HERDENKING 

BRABANTS GESNEUVELDEN. 

 

 

1. De doelstelling van de Instelling en het actuele beleid. 

 

Het bevorderen van de belangen van de te Waalre gevestigde Stichting Herdenking 

Brabants Gesneuvelden 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. 

In de praktijk komt het vorenstaande neer op de jaarlijkse organisatie van de provinciale 

dodenherdenking  op  4 mei te Waalre, het promoten van deze herdenking en het daarbij 

betrekken van nabestaanden, kerkelijke, militaire en burgerlijke autoriteiten alsmede de 

plaatselijke bevolking en de leerlingen van de  in de gemeente gevestigde basisscholen.  

Ook probeert het bestuur op alle mogelijke manieren de jeugd in zijn algemeenheid bij 

deze herdenking te betrekken.  

 

2. De werkzaamheden van de Instelling. 

 

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beheren van de haar 

ter beschikking gestelde fondsen en gelden. 

 

3. De wijze waarop de instelling de fondsen wil werven. 

 

De instelling spant zich, daar waar zij mogelijkheden ziet,  in voor het binnenhalen van 

subsidies en donaties. Ter gelegenheid van de 50e herdenking van de Brabants 

Gesneuvelden is  in 1995 een “sponsoractie” opgezet . Het thans aanwezige vermogen 

bestaat  grotendeels  uit het restant van het destijds bijeengebracht bedrag aan donaties,  

verkregen subsidies c.q. incidentele bijdragen, vermeerderd met de opgebouwde rente 

inkomsten.   

 

4. De wijze waarop de instelling fondsen en vermogen zal beheren. 

 

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: subsidies en donaties, 

schenkingen , erfstellingen en legaten alsmede door alle andere verkrijgingen en baten. 

Het vermogen van de Instelling wordt beheert door de penningmeester van de Instelling. 

Jaarlijks wordt aan het bestuur een begroting, een (geconsolideerde)balans en 

(geconsolideerde) exploitatierekening ter vaststelling aangeboden.  De jaarstukken worden 

gecontroleerd door de daartoe door en uit het algemeen bestuur benoemde 

kascontrolecommissie bestaande uit twee leden. 



Gelet op de omvang van de financiële administratie c.q. het aantal mutaties geschiedt deze 

in eigen beheer.  

 

5. De wijze waarop de instelling fondsen en vermogen zal besteden. 

 

Aangezien de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden noch  één eigen vermogen noch 

inkomsten heeft wordt het vermogen van de Instelling belegd (spaarrekening)  en wordt de 

rente daarvan aangewend voor de exploitatie van de Stichting.   

 

In het geval dat de exploitatielasten van de Stichting hoger zijn dan de inkomsten uit de 

ontvangen rente wordt het exploitatietekort gedekt ten laste van het vermogen van de 

Instelling. Bij een lage rentestand wordt jaarlijks op het vermogen van de Instelling 

ingeteerd. 

 

6. Bestuur. 

 

In afwijking van het bepaalde in artikel 4, lid 5 van de Statuten van de Instelling treedt het 

algemeen bestuur van de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden in de plaats van het 

enige overgebleven bestuurslid van de Instelling en vormt dit bestuur  als zodanig het 

wettig bestuur van de Instelling. 

 

 

Waalre, 25 januari 2012. 

 

HET BESTUUR VAN DE STICHTING STEUNFONDS STICHTING HERDENKING BRABANTS 

GESNEUVELDEN. 

 


