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A. Algemeen
Stichting Carpe Diem Rotterdam (hierna Carpe Diem) is opgericht op 22 juni 2009. Carpe Diem beoogt
uitsluitend het dienen van het algemene belang en heeft geen winstoogmerk.

B. Doelstelling
Carpe Diem heeft volgens de statuten ten doel het verstrekken van financiële bijdragen voor de opleiding en
verzorging van minderbedeelde en/of gehandicapte kinderen en jong volwassenen tot 25 jaar, het verstrekken
van financiële bijdragen voor de aankoop of instandhouding van natuurprojecten en/of monumenten, het
ondersteunen en opzetten van sociaal-maatschappelijke activiteiten, alsmede het doen van uitkeringen aan
maatschappelijk erkende organisaties die eenzelfde doelstelling hebben als de stichting. Deze doelstellingen
tracht Carpe Diem te bereiken door onder meer het verlenen van financiële steun.
In 2016 is besloten dat Carpe Diem zich specifiek zal richten op twee hoofdlijnen:
1. Het geven van internationale ontwikkelingshulp in de vorm van het creëren van kansen voor mensen.
Carpe Diem doet dit op drie manieren:
a. Het steunen van inkomen-genererende activiteiten.
Deze activiteiten richten zich op het verhogen van inkomen zodat (een groep) mensen de kans
krijgen om hun levensomstandigheden te verbeteren.
b. Sponsoring van opleiding/educatie.
Dit is kan een individuele benadering zijn of een groep studenten/kinderen waarbij de opleiding
van hen (deels) wordt betaald. Doelstelling is dat mensen zo een verschil kunnen maken in hun
land en op lange termijn de kennis gebruiken en/of door zullen geven aan hun gezin/omgeving.
c. Integrale aanpak van dorpsontwikkeling in één specifiek dorp.
Bij het hanteren van een integrale aanpak zijn alle interventies binnen een gemeenschap erop
gericht om de welvaart van deze gemeenschap te verbeteren met een duidelijke exit-strategie voor
ogen. Een integrale aanpak richt zich op samengestelde activiteiten op het gebied van gezondheid,
educatie, duurzaamheid, voedselzekerheid, inkomen en infrastructuur. Essentieel bij deze aanpak
is dat alle acties door de gemeenschap gedragen worden en bij voorkeur lokaal geïnitieerd zijn.
Vanzelfsprekend uitgangspunt is het uiteindelijk zelfstandig voort kunnen zetten van deze
activiteiten door de gemeenschap. Zo wordt de armoedespiraal doorbroken en kan een groeipad
omhoog ingezet worden. Waar samenwerking met anderen mogelijk is wordt dat aangemoedigd.
2. Het geven van steun in Nederland op het gebied van:
a. Talentontwikkeling
Het doel hierbij is jeugdige talenten in Nederland kansen te geven zichzelf te ontplooien,
wanneer zij daar zelf (financieel) niet toe in staat zijn. Hierbij wordt een leeftijd van ongeveer
25 jaar als bovengrens gezien. De talenten moeten uitblinkers zijn waarbij de prestaties op
welk vlak dan ook (sport, muziek, studie, etc.) duidelijk aantoonbaar zijn vastgesteld door een
onafhankelijke partij. Het moet echt verder gaan dan een hobby, het moet een passie zijn met
als doel om een levensvervulling na te streven.
b. Welzijn
Het verhogen van het welzijn van mensen, zowel jongeren als ouderen. Op dit moment gaat de
voorkeur uit naar het ondersteunen van sociale activiteiten op de Zuid Hollandse Eilanden.

Carpe Diem heeft niet tot doel het doen van uitkeringen aan de oprichters van de stichting. Daarnaast is
handelen dat commercieel risico met zich mee brengt uitgesloten.

C. Aanvullende criteria:
Enkele aanvullende criteria bij beoordeling van aanvragen zijn:
-

Carpe Diem geeft altijd indirect, d.w.z. zij zet geen eigen projecten op.
Een ontvangende stichting mag niet afhankelijk worden van de giften van Carpe Diem. Tegelijkertijd wil
Carpe Diem met de gift wel een verschil kunnen maken.
Carpe Diem heeft een voorkeur voor meerjarige ondersteuning
Een ontvangende stichting dient minimaal 3 tot 5 jaar te bestaan en niet afhankelijk zijn van de inzet
van één persoon.

D. Werkzaamheden
Om haar doelstellingen te realiseren verricht Carpe Diem diverse werkzaamheden:
- inventarisatie van goede doelen die passen bij het bereiken van de doelstellingen
- beoordeling welke goede doelen voldoen aan de criteria voor een donatie van Carpe Diem
- vaststellen van de hoogte van de donatie
- contact en toetsing of de donatie op een juiste manier wordt besteed
- beheer van het vermogen
- secretariaat en administratie

E. Fondsenwerving
Carpe Diem houdt zich ook bezig met de verwerving van fondsen voor haar doelstellingen. Het vermogen dat
wordt verworven, is afkomstig uit onder andere subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen
wordt, alsmede andere baten.

F. Vermogensbeheer
Carpe Diem beheert haar vermogen zelf. Zij houdt vermogen op rentedragende spaarrekeningen of belegt op
een defensieve wijze in effecten. Carpe Diem mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is
voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen. Het is echter wel
toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als de erflater of schenker zulks heeft bepaald.

G. Liquidatiesaldo
Een eventueel batig saldo bij ontbinding van Carpe Diem zal worden uitgekeerd aan een door het bestuur aan
te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of aan een
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die hetzelfde of een
soortgelijk doel heeft als Carpe Diem.
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