Schenkingen goede doelen
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:
a. De doelstelling van de begunstigden dient overeen te komen met de doelstelling van de
stichting
b. Begunstigden dienen in bezit te zijn van een ANBI-status of dienen een vergelijkbare status
in het buitenland te genieten.
c. Een aanvraag dient een ruime omschrijving te bevatten alsmede een heldere financiële
bijlage.
d. Voor grotere financiële bijdragen of voor bijdragen die over enkele jaren lopen is het
overleggen van jaarrekeningen vereist.
e. Er moet een zekere mate van partnerschap bestaan waarbij vervolgaanvragen voorrang
genieten boven incidentele aanvragen.
f. Er dient toezicht/controle plaats te vinden op locatie en anders tenminste vanuit Nederland.
g. Projecten die bekend zijn bij de individuele bestuursleden genieten voorrang.
h. 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.
i. Naar aanleiding van de opmerking onder punt h. 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).
Conform de statuten van de St. Pierre Fourier Stichting wordt jaarlijks gedoneerd 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. Sinds enige jaren ontvangt de Congregatie een jaarlijks bedrag van EUR 372.600. Dit
bedrag wordt besteed aan:





kantoorkosten, werkzaamheden, reizen,
internationale ontmoetingen van verantwoordelijken met betrekking tot congregatie zaken,
permanente educatie op internationaal niveau middels workshops, congressen, et cetera,
ondersteuning van medezusters in derde wereldlanden waar ze nog niet zelfvoorzienend zijn.

Via het donatiebeleid van de Congregatie ondersteunt de Stichting een groot aantal organisaties en
groeperingen. Ook via de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) heeft de Stichting EUR 25.000
uitgekeerd aan diverse begunstigden. In 2017 hebben voorts ca 70 organisaties een rechtstreekse
bijdrage ontvangen van de Stichting.
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