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HISTORISCHE ACHTERGROND
De St. Pierre Fourier Stichting is opgericht op 14 juli 1903 als rechtspersoon voor de Zusters
Kanunnikessen van de Heilige Augustinus in Nederland. Als zodanig was zij de eigenaar van
roerende en onroerende goederen van de Orde. Door het administreren, beheren en het
behartigen van alle zakelijke belangen, heeft de stichting het mogelijk gemaakt dat de zusters zich
wijdden aan het verwezenlijken van hun doelstelling …”onderricht aan jeugd in de ruimste zin van
het woord en wel tegen een zekere vergoeding maar gratis voor kinderen uit arme gezinnen….”
(bron: statuten 1903).
In de loop van de 20ste eeuw zijn de statuten enige malen aangepast aan veranderende situaties.
De doelstelling echter is in wezen dezelfde gebleven, zij het wel enigszins uitgebreid,
In 1958 heeft ’s Rijks belastingdienst te Breda schriftelijk (R 911/193II) verklaard dat de St. Pierre
Fourier Stichting werd toegelaten als rechtspersoon bedoeld in art. 24 sub. 1 van de Successiewet,
omdat zij een algemeen maatschappelijk doel beoogt.
De Zusters Kanunnikessen waren voorheen een zelfstandig onderdeel van de Rooms-Katholieke
Kerkgenootschap in Nederland en als zodanig werd de stichting erkend als een kerkelijke
rechtspersoon. Naarmate het aantal Zusters afnam zijn op 16 juni 2005 de statuten dusdanig
aangepast dat de stichting niet meer onder kerkelijk doch onder Nederlands Recht valt.
Het bestuur van de stichting kreeg met deze statutenwijziging een zelfstandige
verantwoordelijkheid, maar met behoud van haar oorspronkelijke doelstelling, waaronder de
zorgplicht voor de nog overgebleven religieuzen (financiering van levensonderhoud, woonruimte,
verzorging, et cetera).
De Nederlandse Zusters Kanunnikessen waren een onderdeel van een internationale Congregatie
en hebben altijd veel contacten onderhouden met congregatiegenoten in andere landen zowel in
Europa als daarbuiten. Ze hebben elkaar altijd waar nodig en mogelijk geholpen.
In de doelstelling van de stichting is opgenomen dat de stichting deze onderlinge solidariteit moet
handhaven en voortzetten. Als gevolg van deze historische band is de jaarlijkse bijdrage aan de
Congregatie een substantieel onderdeel van het giftenbudget.
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Voorts kan het hoofdbestuur van de Congregatie vervolgverzoeken indienen voor financiële hulp
aan projecten in landen waar de Congregatie financiële steun nodig heeft om haar doelstelling te
realiseren. Waarbij de Congregatie, net als andere begunstigden, haar aanvragen dient te
motiveren en achteraf verantwoording dient af te leggen.
De stichting heeft haar vermogen in Nederland opgebouwd en beheerd en zal daarom ook een
belangrijk deel van haar inkomen schenken aan Nederlandse goede doelen.
Voor iedere donatie geldt dat zij, met uitzondering van de donatie aan de Congregatie zelf, dient bij
te dragen aan de opvoeding, de vorming en het onderwijs aan volwassenen en kinderen in alle
landen.
STATUTAIRE DOELSTELLING
1. De stichting heeft ten doel na de ontvangst van een aanvraag daartoe tot het geven van
donaties - binnen de regels voor de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) – met name:
a.) donaties aan de Congrégation Notre Dame Chanoinesses de Saint Augustin, statutair
gevestigd te Rome, feitelijk gevestigd in Fontenay-sous-Bois in Frankrijk (hierna ook te
noemen 'Congregatie'), zulks voor de opvoeding, vorming en onderwijs van en aan
volwassenen en kinderen in alle landen, alsmede voor het functioneren van de Congregatie
zelf, alles op verzoek en in overleg met het hoofdbestuur van de Congregatie;
b.) donaties aan kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijk of algemeen nut beogende
instellingen, zulks buiten congregatieverband waar ook ter wereld, vooral ook in Nederland
c.) donaties aan groepen en personen ten einde deze in staat te stellen zelf vorm te geven aan
hun leven en samenleving.
2. Gezien het feit dat het vermogen van de stichting enerzijds zijn oorsprong heeft in de
Nederlandse provincie van genoemde Congregatie en anderzijds zijn oorsprong heeft in de
Nederlandse Staat geven voormelde doelstellingen sub a, b en c, in die volgorde de belangrijkheid
aan van de doelstellingen. Dat neemt niet weg, dat de sub b en c bedoelde donaties jaarlijks een
belangrijk deel van de revenuen van de stichting kunnen betreffen.
3. Het bestuur is eerst gerechtigd revenuen aan te wenden voor uitvoering aan de doelstelling,
nadat zij heeft voldaan aan de verplichting van de stichting inhoudende, dat zij alle kosten van de
Nederlandse provincie van genoemde Congregatie, waaronder met name begrepen alle kosten van
onderhoud van hen, die op een augustus twee duizend vier lid waren van de Nederlandse Provincie
van genoemde congregatie, voldaan heeft.
4. De stichting beoogt niet het maken van winst.
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MISSIE
De stichting streeft ernaar om zelfredzaamheid van mensen te vergoten door bij te dragen aan de
opvoeding, de vorming en het onderwijs aan volwassenen en kinderen in alle landen. De stichting
denkt haar doelstelling vooral te realiseren door met name projecten voor kinderen en vrouwen te
financieren.
BELEID
Het bestuur van de Stichting dient - conform het bepaalde in artikel 3 lid 3 van de statuten - het
vermogen van de Stichting, per 1 januari 2005 zoveel mogelijk waardevast in stand te houden. Het
bestuur maakt gedurende het jaar een inschatting van de financiële ruimte die er derhalve bestaat
voor haar giftenbeleid. Een belangrijk deel van het jaarlijkse budget wordt besteed via het netwerk
van projecten van de Congregatie. Dankzij het economisch herstel sinds 2011 is de Stichting de
afgelopen jaren in staat geweest om haar eigen giftenbudget te verruimen. Het bestuur verwacht
dat deze ontwikkeling zich, ceteris paribus, de komende jaren kan continueren.
In willekeurige volgorde zijn de onderstaande criteria op ons giftenbeleid van kracht:
1. De doelstelling van de begunstigden dient overeen te komen met de doelstelling van de
stichting
2. Begunstigden dienen in bezit te zijn van een ANBI status of dienen een vergelijkbare status in
het buitenland te genieten.
3. Een aanvraag dient een ruime omschrijving te bevatten alsmede een heldere financiële bijlage.
4. Voor grotere financiële bijdragen of voor bijdragen die over enkele jaren lopen is het
overleggen van jaarrekeningen vereist.
5. Er moet een zekere mate van partnerschap bestaan waarbij vervolgaanvragen voorrang
genieten boven incidentele aanvragen.
6. Er dient toezicht / controle plaats te vinden op locatie en anders tenminste vanuit Nederland.
7. Projecten die bekend zijn bij de individuele bestuursleden genieten voorrang.
8. Aangezien de stichting niet zelf over een infrastructuur beschikt om de effectiviteit van giften te
toetsen, moet zij vertrouwen op hen die betrokken zijn bij de bestedingen van haar middelen.
Indien de aanvrager onbekend is bij de individuele bestuursleden dan zal derhalve zeker
worden gekeken naar de personen die betrokken zijn bij de aanvrager, waaronder het bestuur,
de directie, het aanbevelingscomité, et cetera.
9. Naar aanleiding van de opmerking onder punt 8 merken wij op dat projecten die ondersteund worden
door organisaties waarvan bij ons bekend is dat zij nadrukkelijk wel beschikken over
evaluatiemechanismen, ook een voorkeur genieten.

De Stichting streeft voorts een zekere spreiding naar regio (de verhouding Nederland en de rest van
de wereld) en naar doelstelling (onderwijs/opleiding/ontwikkeling).

ST. PIERRE FOURIER STICHTING| Vught
Kamer van Koophandel nr. 17115978

3

ST. PIERRE FOURIER STICHTING BELEIDSPLAN
BEHEER VAN HET VERMOGEN
Het vermogen van de Stichting bestaat uit verschillende componenten.
1. De grootste economische waarde betreffen de certificaten van aandelen in het kapitaal van
Language Institute Regina Coeli B.V. De Stichting ontvangt, indien de
aandeelhoudersvergadering daartoe heeft besloten, een jaarlijks dividend uit hoofde van dit
belang. Het juridisch eigendom van Language Institute Regina Coeli B.V. berust bij het
Stichting Administratiekantoor Regina Coeli.
2. Daarnaast houdt de Stichting twee effectenportefeuilles aan die beheerd worden door
professionele beheerders. De beheerders hebben een mandaat om binnen een afgestemd
risicoprofiel te beleggen in financiële producten zoals aandelen, obligaties,
beleggingsfondsen en alternatieve beleggingen zoals hedge fondsen. Waar mogelijk wordt
een duurzaam beleid gevoerd.
3. De Stichting heeft verder nog een belegging in een duurzame aandelenindex welke verder
niet beheerd wordt door derden.
4. Liquiditeiten worden aangehouden bij een solide bank.

E.M.C. Baake
E.J.Ph. Bijnsdorp
L.P. van der Kroft
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