
Beleidsplan Stichting Klimaatfonds Terschelling Vlieland 
Opgesteld met als doel het verwerven en behouden van de status van Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI) en schriftelijk vastgesteld door het bestuur op 27 juli 2022.  

 

Algemeen 

Dit beleidsplan beschrijft de doelstelling, de te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving 

van inkomsten, het beheer en de besteding van het vermogen, het beloningsbeleid en de financiële 

prognose van de Stichting Klimaatfonds Terschelling Vlieland voor de periode 2022 tot en met 2026.  

 

Het hoofdstuk ‘gelieerde documenten’ beschrijft welke documenten integraal onderdeel uitmaken 

van dit beleidsplan. De genoemde documenten inclusief dit beleidsplan, zijn gepubliceerd op de 

website www.klimaatfondsterschellingvlieland.nl.  

 

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden 

De doelstelling van de stichting staat beschreven in artikel 2 lid 1 van de Oprichtingsakte Stichting 

Klimaatfonds Terschelling Vlieland.  

 

Artikel 2 lid 3 van de Oprichtingsakte Stichting Klimaatfonds Terschelling Vlieland beschrijft op welke 

manier de stichting haar doel onder meer tracht te verwezenlijken.  

 

De te verrichten werkzaamheden blijken uit de inhoud van de documenten die gelieerd zijn aan dit 

beleidsplan (zie hoofdstuk ‘gelieerde documenten’). 

 

Wijze van verwerving van inkomsten 

De wijze waarop de stichting haar inkomsten verwerft staat beschreven in artikel 2 lid 4 van de 

Oprichtingsakte Stichting Klimaatfonds Terschelling Vlieland.  

 

Beheer en besteding van het vermogen 

De doelstelling van de stichting is om alle inkomsten, na aftrek van eventuele kosten, ten goede te 

laten komen aan lokale projecten die vermindering van de CO2 uitstoot in de gemeenten Terschelling 

en/of Vlieland ten doel hebben en/of daaraan bijdragen of verduurzaming in het algemeen 

bevorderen.  

 

De stichting heeft geen winstoogmerk. Eventuele financiële overschotten kunnen tijdelijk bestaan als 

in enig jaar de ontvangen donaties niet direct en/of geheel kunnen worden toegekend aan projecten. 

Uiteindelijk worden dergelijke overschotten op een later moment altijd alsnog toegekend aan 

ingediende projecten.  

 

Indien het bestuur zou besluiten tot ontbinding van de stichting, dan bepaalt artikel 13 lid 3 van de 

Oprichtingsakte Stichting Klimaatfonds Terschelling Vlieland dat een eventueel batig saldo ten goede 

komt aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een gelijksoortig doel als de stichting. 

 

Jaarlijks wordt er een financieel verslag opgesteld en gepubliceerd op 

www.klimaatfondsterschellingvlieland.nl.   

 

Beloningsbeleid  

Het beloningsbeleid van de stichting staat beschreven in artikel 3 lid 5 van de Oprichtingsakte 

Stichting Klimaatfonds Terschelling Vlieland.  

http://www.klimaatfondsterschellingvlieland.nl/
http://www.klimaatfondsterschellingvlieland.nl/


Financiële prognose 2022 – 2026 

Baten €     2022  2023  2024  2025 

Donaties passagiers Doeksen  76.000  76.000  76.000  76.000 

Donatie Doeksen   5.000  5.000  5.000  5.000 

Donatie gemeente Terschelling  3.000  3.000  3.000  3.000 

Donatie gemeente Vlieland  1.000  1.000  1.000  1.000 

Overige donaties   0  0  0  0 

Subtotaal    85.000  85.000  85.000  85.000 

 

Lasten €    2022  2023  2024  2025 

Donaties aan projecten   84.000  84.000  84.000  84.000 

Onkostenvergoedingen bestuur  500  500  500  500 

Administratiekosten en overige kosten 500  500  500  500 

Subtotaal    85.000  85.000  85.000  85.000 

 

Saldo €     0  0  0  0 

 

Gelieerde documenten 

- Aanvraagformulier bijdrage Klimaatfonds Terschelling Vlieland 

- Handleiding aanvraag en projectplan 

- Toetsingskader projecten 

- KvK uittreksel stichting Klimaatfonds Terschelling Vlieland 

- Oprichtingsakte stichting Klimaatfonds Terschelling Vlieland 

- Getekende samenwerkingsovereenkomst gemeenten en doeksen klimaatfonds 

 

Overige gegevens 

RSIN nummer:  863852865 

KvK nummer:  86074113 

Website:  www.klimaatfondsterschellingvlieland.nl 

E-mail adres:  info@klimaatfondsterschellingvlieland.nl 

Banknummer:  NL72INGB0396070191 

 

 

 

 

 


