
Beleidsplan Stichting Providebit (november 2022) 
 

Doel 

Het statutaire en feitelijke doel van Stichting Providebit is het ondersteunen, stimuleren 

en financieren van activiteiten en initiatieven op het gebied van pastorale, religieuze of 

culturele projecten. Het gaat daarbij vooral om projecten die gericht zijn op de 

ontwikkeling van jongeren en studenten, vanuit het Rooms-katholieke gedachtegoed en 

in verbondenheid met allen die zich laten inspireren het goede te doen voor mens en 

maatschappij. 

 

Bestuursleden 

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen: 

Voorzitter: drs. A.J de Groot, Breukelen 

Secretaris: H.M.J. Janssen ofm., Arnhem 

Penningmeester: E.W.Ch.A. Héman, Utrecht 

 

Bestuursvergoedingen 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding buiten een fiscaal toegestane, bescheiden 

tegemoetkoming in de gemaakte onkosten. 
 

Functioneren 

Het Bestuur functioneert autonoom. Er zijn geen andere personen of instanties waaraan 

verantwoording dient te worden afgelegd. Het Bestuur komt ca. 5 maal per jaar bijeen 

om de vermogenspositie en financiële ontwikkelingen te beoordelen, lopende projecten te 

coördineren en bewaken, en nieuwe projecten te entameren. Van de vergaderingen en 

besluiten worden notulen gemaakt, die in de volgende vergadering formeel vastgesteld 

en door de bestuursleden ondertekend worden. 

 

Beleidsplan 

Dit beleidsplan beschrijft de voorgenomen activiteiten die het bestuur van de Stichting 

Providebit wil realiseren teneinde bovenstaande stichtingsdoelen te verwezenlijken. Deze 

activiteiten betreffen: 

1. fondsvorming en vermogensbeheer 

2. subsidiëren van projecten 

  

Ad 1 Fondsvorming en vermogensbeheer 

Fondsvorming realiseert het bestuur door het vermogen zo goed mogelijk te laten 

renderen en door waar mogelijk aanvullende middelen te verwerven m.n. in de vorm van 

donaties, schenkingen en legaten. 

 

Het vermogen van de Stichting Providebit wordt grotendeels duurzaam belegd met het 

oog op een zo hoog mogelijk rendement, rekening houdend met o.m. criteria van 

duurzaamheid, milieu en mensenrechten. Een deel van het vermogen wordt in liquide 

vorm aangehouden in verband met lopende uitgaven en het kunnen financieren van 

toegezegde subsidies en donaties. 

 

Ad 2 Subsidiëren van projecten 

Algemeen 

Jaarlijks stelt de Stichting Providebit financiële middelen ter beschikking voor projecten 

ten behoeve van het studentenpastoraat of daaraan gerelateerde activiteiten. 

De daarvoor beschikbare middelen bestaan primair uit het rendement op belegd 

vermogen. Voor bijzondere projecten kunnen ook middelen ter beschikking worden 

gesteld die ten koste gaan van het stamvermogen.  

 



Projecten 

De stichting financiert voornamelijk ad-hoc projecten die voldoen aan de gestelde 

criteria. Een langlopend project is het financieel mogelijk maken van een RK-pastorplaats 

in de Oecumenische Janskerkgemeente in Utrecht. 
 

Jaarverslag 

Over elk kalenderjaar stelt het bestuur een jaarverslag op. Hierin wordt, naast het 

financiële overzicht, informatie gegeven over de fondswerving en de aanwending van de 

verkregen middelen. 

 

Breukelen, november 2022 
 

drs. A.J de Groot 

H.M.J. Janssen ofm. 

E.W.Ch.A. Héman 

 


