Stichting Ondersteuning en Stimulans Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie
Beleidsplan
Inleiding
Stichting Ondersteuning en Stimulans NJN (opgericht in 1993) heeft als doel de Nederlandse
Jeugdbond voor Natuurstudie (opgericht in 1920) financieel bij te staan. De Stichting heeft het
overgrote deel van het kapitaal opgebouwd in de eerste helft van de jaren negentig, als reactie op
het dreigende wegvallen van de overheidssubsidie voor de NJN. De oorspronkelijke gedachte was om
kapitaal op te bouwen zodat de verkregen rente het gat zou kunnen vullen dat door het wegvallen
van de subsidie was ontstaan. Er werd toen bijna Hfl. 200.000 opgehaald (€ 90.000), doordat
ongeveer een derde van de aangeschreven oud leden met een donatie van gemiddeld Hfl. 180
reageerde. SOS-NJN heeft zijn statuten bij de Kamer van Koophandel te ’s Graveland gedeponeerd
op 2 juli 1993 (RSIN: 802275321).
Beleid
SOS-NJN streeft er, conform de oorspronkelijke doelstellingen naar bestedingen zoveel mogelijk te
doen vanuit de op het kapitaal verkregen rente. Vanuit de statutaire doelstellingen heeft SOS-NJN de
opdracht om middelen te werven en aan te wenden om het voortbestaan van de NJN te garanderen.
Het Congres van de NJN heeft in 2013 echter gesteld dat de donaties doelmatiger ingezet kunnen
worden door de NJN zelf. Sindsdien stimuleert SOS-NJN dat oud-leden van de NJN donateur worden
van de NJN zelf. Wel blijven legaten zoals altijd zeer welkom.
Daarnaast heeft SOS-NJN de onafhankelijkheid en de eigen verantwoordelijkheid van de
oudste vrije jeugdbond van Nederland ook hoog in het vaandel staan. De manier om aan beide zaken
recht te doen is te handelen uitsluitend in overleg met het bestuur van de NJN.
In februari van elk jaar belegt de stichting daartoe een vergadering met het bestuur van de
NJN. Het bestuur van de NJN krijgt de gelegenheid om aan te geven voor welke plannen eventuele
financiële steun gewenst is. Het bestuur van SOS-NJN kan daarop een bijdrage toezeggen of, en dat is
de praktijk vaak het geval, garant staan voor een bepaald bedrag mocht de NJN zelf niet in staat zijn
om voor de voorgenomen activiteit de middelen te vinden. SOS-NJN toets voorgenomen bestedingen
aan de doelstellingen. Alleen die activiteiten die bijdragen aan het voortbestaan van de NJN komen
in aanmerking voor (co)financiering en/of garantstelling.
Verantwoording
De penningmeester is namens het bestuur verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening.
De boeken worden gecontroleerd door een onafhankelijke kascommissie die het bestuur adviseert
over het al of niet verlenen van décharge. Dechargeverlening geschiedt door het bestuur.
Openbaarmaking
De financiële stukken zijn openbaar, in te zien via de website www.sos.njn.nl en op te vragen bij het
bestuur via sosnjn@njn.nl.
Aldus vastgesteld door het bestuur op 22 maart 2016
Voorzitter SOS-NJN, Marcel Wasscher

Secretaris SOS-NJN, Sander Turnhout, Sleedoornstraat 31, 6523 GE Nijmegen

