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Vooraf
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blokland. Het plan omvat een overzicht van de
doelstellingen en werkzaamheden van de Stichting en geeft inzicht in de werving, het
beheer en de besteding van de fondsen.
Deze versie van het beleidsplan heeft betrekking op de jaren 2021 tot en met 2026 en
borduurt voort op het beleid dat in de periode 2016-2020 is gevoerd. Zo nodig zal het
bestuur van de stichting dit beleidsplan jaarlijks actualiseren.
In tegenstelling tot het voorgaande beleidsplan is dit keer gekozen voor een beleidsperiode
van 6 jaar om daarmee aansluiting te hebben met de periode/looptijd van de periodieke
lijfrente uitkeringen.
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5 juli 2021
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1. Doelstelling en actueel beleid
Het door Stichting Blokland te voeren beleid concentreert zich op haar statutaire doelstelling.
De stichting heeft ten doel “het algemeen belang te dienen door het leveren van een bijdrage
aan (volks)gezondheid, dierenbelangen, sport en recreatie en wel met name door het
bijeenbrengen van vermogen en/of het beheren van vermogen en/of het doen van uitkeringen
uit het vermogen ten behoeve van voornoemde doelstelling. Voorts al hetgeen met een en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords. Onverminderd het vorenstaande behoort het leveren van een bijdrage
aan religieuze instellingen en aan kunst uitdrukkelijk niet tot de doelstelling van de stichting,
een en ander in de ruimste zin des woords.”
Stichting Blokland is opgericht op 3 juli 2007. Sinds deze datum heeft zij zich intensief ingezet
voor het verlenen van financiële steun aan stichtingen die zich inzetten voor de
(volks)gezondheid, dierenbelangen, sport en recreatie. Projecten zullen hoofdzakelijk worden
aangetrokken via het eigen netwerk van het bestuur.
2. Activiteiten
De werkzaamheden en uitgaven van Stichting Blokland zijn primair gericht op ondersteuning
van onder andere stichtingen die zich inzetten voor zieke kinderen, stichtingen die onderzoek
verrichten naar kanker of meer in het algemeen, die zich inzetten voor het verbeteren van de
(volks)gezondheid en stichtingen die zich inzetten voor het welzijn van dieren. Concreet wordt
en werd financiële ondersteuning verstrekt voor o.a. de volgende activiteiten:
• financieel ondersteunen van een kamer in het Ronald McDonald Huis te Rotterdam. Het
Ronald MCDonald huis biedt een thuis aan ouders van zieke of gehandicapte kinderen.
Met de bijdrage van Stichting Blokland is een kamer gefinancierd waarin de ouders van
zieke of gehandicapte kinderen kunnen verblijven;
• bijdragen aan Stichting DaDa die zich inzet voor zieke kinderen die extra zorg en
voorzieningen nodig hebben. Stichting DaDa organiseert evenementen en zamelt geld in
voor het realiseren van projecten in ziekenhuizen en medische instellingen;
• bijdragen aan Stichting Kids Unlimited, een stichting die is opgericht voor het bieden van
activerende therapieën voor complex meervoudig gehandicapte kinderen;
• ondersteuning Stichting Zwerfkatten Rijnmond. Deze stichting heeft als doel de
zwerfkattenpopulatie in Rijnmond beheersbaar te maken en het welzijn van zwerfkatten te
bevorderen;
• bijdragen aan Stichting K.A.L.M., een stichting dat ten doel heeft het financieel
ondersteunen en begeleiden van activiteiten voor kinderen met een al dan niet aangeboren
motorische beperking. Gebruik makend van een interactieve dolfijnondersteunde therapie
bij het Curaçao Dolphin Therapy Center (CDTC) en/ of BBFM (Brucker Biofeedback
Method) op Curaçao;
• een bijdrage aan de Dutch CAA Foundation. Dit is de enige foundation wereldwijd die zich
inzet om geld in te zamelen om onderzoek te doen naar de ziekte CAA (Cerebrale Amyloid
Angiopathie) die herhaaldelijk hersenbloedingen en infarcten veroorzaakt. Aangezien de
ziekte bij een breed publiek nog onbekend is, focust de Foundation zich niet alleen op
fondsenwervende activiteiten maar ook op publieksactiviteiten om deze veelvoorkomende
ziekte landelijk op de kaart te zetten;
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• bijdragen aan de Dirk Kuyt Foundation. Deze foundation is in 2005 door Dirk Kuyt opgericht
en richt zich op de gehandicaptensport in Nederland door sportevenementen voor mensen
met een beperking mogelijk te maken zodat zij zowel fysiek als sociaal hun omgeving
kunnen verbreden;
• bijdragen aan de Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Deze Stichting is in het najaar
van 2015 opgericht met als doel de bewustwording van deze ernstige vorm van kanker te
vergroten en geld in te zamelen voor innovatief onderzoek naar nieuwe behandelmethoden
voor alvleesklierkanker;
• bijdragen aan Stichting Rotterdamse Sporticonen. De stichting Rotterdamse Sporticonen
eert de Rotterdamse sporthelden door onder hun naam en met hun medewerking gratis
jeugdsportevenementen te organiseren die de gezondheid van de Rotterdamse jeugd
bevorderen;
• een bijdrage aan Stichting Blije Gift. Iedere maand versturen zij naar
gezinnen/alleenstaanden in de Krimpenerwaard en Rotterdam levensmiddelenbonnen
zodat ook deze gezinnen met structurele armoede zelf hun maaltijden kunnen
samenstellen;
• bijdragen aan Stichting Jarige Job, deze stichting helpt kinderen in Nederland die, vanwege
geldgebrek, hun verjaardag niet kunnen vieren door het geven van een verjaardagsbox
t.w.v. € 35.
• bijdragen aan vele kleinschalige initiatieven passend binnen de doelstelling van de Stichting
en waar persoonlijke betrokkenheid een grote rol speelt.
Op basis van goede voorstellen en mits passend binnen de doelstelling van de Stichting kan
het bestuur besluiten ook andere activiteiten/doelen te ondersteunen die hier niet nader
worden omschreven. Van belang is echter dat de ontvangende instantie bij sterke voorkeur
ook een ANBI-status heeft en dat het doel of de activiteit door de bestuurders zelf moet
kunnen worden bezocht.
Werving van fondsen
Het vermogen van Stichting Blokland ter ondersteuning van de hiervoor beschreven
activiteiten wordt voornamelijk gevormd door:
• subsidies en donaties;
• schenkingen;
• erfstellingen;
• legaten; en
• alle andere verkrijgingen en baten.
Sinds haar oprichting wordt Stichting Blokland in belangrijke mate ondersteund door de heer
W. Blokland middels lijfrente-uitkeringen. Deze lijfrente-uitkeringen bedragen EUR 120.000 op
jaarbasis en lopen tot en met 31 december 2021. De heer W. Blokland heeft reeds aangegeven
de uitkeringen in de periode 2022-2026 te zullen continueren.
Op korte termijn is geen zicht op van andere donateurs te ontvangen (substantiële) bedragen.
3. Beheer van fondsen
De fondsen van Stichting Blokland worden door Stichting Blokland zelf beheerd, waarbij grote
voorzichtigheid wordt betracht. Door Stichting Blokland is een bankrekening geopend bij ABN
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AMRO (zowel een bestuursrekening als een depositorekening). In beginsel zullen de fondsen
alleen op rentedragende bankrekeningen danwel deposito´s worden ondergebracht. Jaarlijks
wordt minimaal EUR 120.000 aan (lijfrente)schenkingen geworven en zo direct mogelijk
besteed aan de binnen de doelstelling passende doelen.
Alle opbrengsten en kosten van Stichting Blokland worden in beginsel verantwoord in de
periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst
verantwoord in het boekjaar waarin zij door Stichting Blokland worden ontvangen. Het doel
van Stichting Blokland is om jaarlijks niet meer dan 10% uit te geven aan indirecte/algemene
kosten. Deze kosten hebben met name betrekking op kosten van vergadering, uitgaven als
bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel en overige
onkostendeclaraties. De administratie wordt om niet door de penningmeester verzorgd.
4. Besteding van fondsen
De komende jaren (2021 tot en met 2026) zal Stichting Blokland haar vermogen onder meer
aanwenden voor het verlenen van financiële steun aan de onder punt 2. genoemde
werkzaamheden. Tevens wenst Stichting Blokland in de komende periode mogelijk een aantal
nieuwe activiteiten te ondersteunen waarbij bijvoorbeeld wordt gedacht aan:
•
•

•

Halte Zomervilla; deze stichting biedt zorg en een thuis waar ieder EVMB (Ernstig
Verstandelijk Meervoudig Beperkt) kind krijgt wat hij of zij nodig heeft: zorg op maat.
Stiching Vlinderkind; Vlinderkind strijdt al vele jaren met hart en ziel voor een draagbaar
leven met Epidermolysis Bullosa (EB), een erfelijke, zeer ernstige en vooralsnog
ongeneeslijke huidaandoening waarbij de hechting van de verschillende lagen waaruit een
huid bestaat, verstoord is. Door de wrijving tussen de 'loszittende' huidlagen ontstaan er
blaren en ontvellingen. Ondraaglijke pijn en jeuk zijn daarvan o.a. het gevolg.
Stichting Ambulancewens; deze stichting vervult dagelijks gratis laatste wensen van
immobiele (mensen die afhankelijk zijn van ambulancevervoer) terminale patiënten met
behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances.

Alvorens tot daadwerkelijke ondersteuning over te gaan, zal eerst nader onderzoek
plaatsvinden om vast te stellen of deze doelen echt bij Stichting Blokland passen en een
eventuele bijdrage goed wordt besteed.
Jaarlijks zal Stichting Blokland minimaal één bestuursvergadering houden waarin de actuele
en toekomstige werkzaamheden van de stichting zullen worden besproken. De
werkzaamheden binnen Stichting Blokland worden uitgevoerd door het bestuur. Van alle
bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt. De bestuurders ontvangen geen beloning,
maar slechts een vergoeding voor de eventueel gemaakte kosten.
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5. Prognose 2021-2026
Stichting Blokland verwacht voor de jaren 2021-2026 de volgende (afgeronde) inkomsten,
uitgaven en kosten te hebben.

Inkomsten uit vermogen
(rente)
Inkomsten uit donaties
(lijfrente schenking)
Overige inkomsten
Uitgaven aan doelstelling
Algemene kosten
Activa
Passiva/eigen vermogen

2021
Circa 1 %
(€ 2.000 )
€ 120.000

2022
Circa 1 %
(€ 2.000)
€ 120.000

2023-2026
Circa 1 %
(€ 2.000)
€ 120.000

€ 5.000
€ 110.000
Maximaal
€ 1.500
€ 190.000
€ 190.000

€ 5.000
€ 110.000
Maximaal
€ 1.500
€ 185.000
€ 185.000

€ 5.000
€ 110.000
Maximaal
€ 1.500
€ 180.000
€ 180.000

6. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer
Stichting Blokland is een stichting en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 24418001, vestigingsadres Blaak 40 (3011 TA) te Rotterdam.
Het bestuur bestaat uit vijf bestuurders. Het voorzitterschap is in handen van de heer W.
Blokland. Penningmeester van Stichting Blokland is de heer R.W.A. Schoonderwoerd en
mevrouw G.C. Blokland-Walchenbach is secretaris. De overige leden van het bestuur zijn de
heer A.J. Kraamer en de heer M.B. Lucas Luijckx.
Met de belastingdienst is overleg gevoerd over de belastingstatus van de stichting hetgeen
heeft geresulteerd in de conclusie dat voor de stichting geen sprake is van belastingplicht voor
de omzet- loon- en vennootschapsbelasting.
De belastingdienst heeft de stichting per 1 januari 2008 de status van Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) verleend. De stichting staat geregistreerd onder fiscaal nummer 8182.11.337.
De stichting heeft een eigen website (http://www.stichtingblokland.nl/) waarop openbaarheid
wordt gegeven over het doel en beleid van de Stichting, het bestuur en de activiteiten.
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