
Beleidsplan 

 

Doelstelling. 

Overeenkomstig de doelstelling van de stichting worden de middelen van de stichting gebruikt voor de bevordering 

van de studie en de research in de oogheelkunde, de bevordering van de internationale betrekkingen en 

samenwerking op oogheelkundig gebied en om Nederland een publicistisch centrum te doen worden. 

  

Middelen van de stichting. 

Per ultimo 2006 bedroeg het vermogen van de stichting € 311.743. 

De stichting werft geen nieuwe fondsen, maar gebruikt de opbrengsten van het vermogen – verminderd met de 

bestuurskosten – om de doelstellingen van de stichting te realiseren. 

Overeenkomstig de bepalingen in de statuten zal het vermogen zelf alleen gebruikt worden, als bijzondere redenen 

daartoe aanleiding geven. 

  

Beleggingen. 

Gezien de omvang van het vermogen, wordt gekozen voor een beleggingen met beperkt risico: obligaties of 

obligatiefondsen en geen aandelen of fondsen die beleggen in aandelen. Het bestuur accepteert dat op deze manier 

eventuele inflatie waarschijnlijk niet of niet volledig wordt gecompenseerd. 

Behoudens extreme omstandigheden wordt de omvang van de beleggingen niet aangepast op basis van verwachte 

ontwikkelingen in de rentestand: het bestuur accepteert, dat er koerswinsten gemaakt worden in bij dalende – en 

koersverliezen bij stijgende rente. 

  

Bijdragen. 

Bijdragen voor studie en research worden verstrekt op basis van een gedocumenteerde aanvraag. Deze aanvragen 

worden door de Commissie van Advies beoordeeld op basis van wetenschappelijk gehalte en haalbaarheid. Met 

betrekking tot aanvragen uit het buitenland zal de voorkeur worden gegeven aan aanvragen afkomstig van 

instellingen waarmee kennisinstellingen op gebied van oogheelkunde in Nederland internationale wetenschappelijke 

relaties hebben. 

Op basis van het beschikbare vermogen en het gekozen beleggingsbeleid zal er naar schatting ca. € 10.000 per jaar 

beschikbaar zijn voor bijdragen. 

In principe worden geen bijdragen groter dan € 5.000, of  kleiner dan € 500 verstrekt. 

 

Als in enig jaar minder aan bijdragen wordt verstrekt dan aan opbrengsten uit het vermogen – verminderd met 

bestuurskosten – beschikbaar is, zal het overschot het daaraanvolgende jaar beschikbaar zijn voor bijdragen. 

  

Publiciteit. 

De stichting geeft bekendheid aan zijn activiteiten door informatie te verstrekken aan hoogleraren in de 

oogheelkunde, vermelding in Fikkert’s Jaarboek en mondelinge aanbeveling door bestuursleden en leden van de 

Commissie van Advies. 

  

Bestuurskosten. 

Er wordt naar gestreefd de bestuurskosten te beperken tot ca. 15 % van de beleggingsinkomsten. 



Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 september 2007 in Amsterdam. 

 


