Hoofdlijnen van het Beleidsplan
Goldschmeding Stichting voor Mens, Werk en Economie
1.

Doelstelling van de Stichting

De Goldschmeding Stichting voor Mens, Werk en Economie (GSMWE) stelt zich ten doel
“het bijdragen aan een betere wereld door middel van het stimuleren van initiatieven in het
algemeen belang, die zich bezighouden met mens, werk en economie, in de ruimste zin”.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek, het organiseren van conferenties en de valorisatie van onderzoek.
GSMWE wil ambitieuze plannen vanuit kennisinstellingen ondersteunen waar de samenleving en economie beter van worden. Het op een ondernemende wijze academische kennis
de weg naar buiten laten vinden (samengebracht onder de term ‘valorisatie’) kan bijdragen
aan het vernieuwen en duurzamer maken van de kenniseconomie en grote toegevoegde
waarde hebben voor mens, maatschappij en bedrijfsleven.
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
2.

Middelen van de Stichting

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door schenkingen.
3.

Beheer van middelen

Het vermogen van de Stichting zal worden beheerd door de directie.
4.

Aanwending van middelen

Het is de bedoeling, dat uitkeringen door de Stichting geschieden aan een bepe rkt aantal
(meerjarige) Programma’s en (kortlopende) Projecten.
Of een Programma of Project in aanmerking komt voor een uitkering door de Stichting zal te
allen tijde minimaal worden getoetst aan de doelstelling van de Stichting.
In ieder geval dient een instantie of persoon die een uitkering ontvangt zich bij de besteding
van het uitgekeerde bedrag te richten op het doel waarvoor de uitkering is verleend.
Het bestuur van de Stichting streeft ernaar de te maken kosten - op welk gebied ook - naar
maatschappelijke maatstaven redelijk te houden.
Het bestuur zal niet eerder overgaan tot het toekennen van een uitkering dan nadat het vo ldoende is geïnformeerd over de wijze van besteding van het uitgekeerde bedrag.
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In ieder geval zal het bestuur zich bij het nemen van het besluit eerst vergewissen van het
algemeen nut beogende karakter van het doel waarvoor de uitkering is bestemd door middel
van onder meer:
a.
het verkrijgen van informatie over het doel, respectievelijk de doelstellingen van het
project;
b.
het verkrijgen van informatie over de wijze waarop het doel, respectievelijk de doelste llingen worden nageleefd door het project;
c.
inzage in de begroting waarmee het doel van de uitkering kan worden verantwoord;
d.
inzage in de financiële situatie van het project;
e.
het verkrijgen van informatie over de wijze waarop het project zich laat adviseren bij
de aanwending van het vermogen; en
f.
het verkrijgen van informatie over de tijdsduur van het project.
Het bestuur kan aan het verstrekken van de uitkering voorwaarden verbinden.
Het bestuur zal de uitkering verstrekken onder de voorwaarde, dat het project een verslag
uitbrengt van de wijze waarop de uitkering is besteed, en dit verslag bij zijn administratie
voegen.

