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                    Stad en Lande van Schouwen-Duiveland      
                Gevestigd te Schouwen-Duiveland 

 

 

 
De stichting is opgericht d.d.18 september 2003 en staat ingeschreven in het 
Handelsregister onder nummer 22053358. 
 

Fiscaal nummer: 8124.01.025 
 
Contactgegevens:  Postbus 70, 4300AB Zierikzee            
   e-mail:  steunfonds@stad-en-lande.nl 
 
 
 

Beleidsplan 

 
1. DOEL 

 
1. De stichting heeft ten doel steun te verlenen ter verwezenlijking van de doelstelling 

van de vereniging: "Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland", gevestigd 
te Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland en voorts al hetgeen met een en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
ruimste zin des woords. 

2. Het doel der vereniging is in de meest uitgebreide zin:  
a. bevorderen en behoud van de stedelijke en landelijke schoonheid in het   

werkgebied, 
            b.  bevorderen van de kennis van dit gebied;               
            c.  bestuderen van de levensomstandigheden, gewoonten en gebruiken van de   
                 mensen die dit gebied bewonen of bewoond hebben.                                       

 
2. SAMENSTELLING BESTUUR  
 

1. Het bestuur wordt thans gevormd door: 
voorzitter:  de heer mr. R. Zonnevylle, Postbus 60,  

4301 AB Zierikzee; 
secretaris:  de heer H.L. Hillebrand, Zuiddijk 12,  

4315 PA Dreischor; 
penningmeester: de heer C.L. van der Linde, Verrenieuwstraat 28,  

4301 HZ Zierikzee; 
lid: de heer drs J. Chr. Erbrink, Emil Sandstromweg 4-0010,  

4301 NW Zierikzee en 
lid:  de heer mr. E.F.G.M. Gelderman, Zijpendaalseweg 69,  
 6814 CE Arnhem. 

2. Van dit bestuur is alleen de penningmeester lid van het bestuur van de Vereniging 
Stad en Lande van Schouwen-Duiveland. 

3. Het beleid is dat tenminste twee van de zittende bestuursleden tevens lid van het 
bestuur van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland zijn. 

  



 
3. VERMOGEN  
 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 
- subsidies en donaties; 
- schenkingen, erfstellingen en legaten; 
- alle andere verkrijgingen en baten. 

 
4. WERKWIJZE EN WERKZAAMHEDEN 

 
1. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van 

gelden en het voeren van beheer over de aan haar toevertrouwde gelden 
2. Door middel van publicaties, advertenties en folders tracht de stichting vermogen te 

verwerven met als enig doel, dat ten goede te laten komen aan de Vereniging Stad 
en Lande van Schouwen-Duiveland 

3. De stichting heeft geen personeel in loondienst. Het bestuur bestaat geheel uit 
vrijwilligers die geen (onkosten-)vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. 

4. Het bestuur vergadert minimaal één maal per jaar, waarin besloten wordt of er 
vermogen respectievelijk de opbrengsten daarvan zullen worden uitgekeerd. 

5. Zowel het vermogen, alsmede de revenuen daarvan, kunnen alleen worden 
uitgekeerd aan de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland, nadat door 
laatstgenoemde vereniging daartoe schriftelijk een aanvraag is ingediend. 

 
5. BEHEER VERMOGEN  

1. Het vermogen moet op solide wijze bij een te goeder naam en faam bekend staande 
bankinstelling worden belegd. 

2. De grootte van het huidig vermogen in aanmerking nemende, is het beleid om het 
vermogen te beleggen op een rentedragende rekening. 

3. Het vermogen is belegd bij de SNS Bank te Zierikzee; rekeningnummer:    
NL02 SNSB 0947 5578 14 en NL66 SNSB 0857 5103 98. 

4. Het vermogen van de stichting bedraagt per 31 december 2018  €  26.197,69. 
5. Er zijn geen andere bezittingen. 

 

 

Balans per 31 december 2018  Vastgesteld 26 maart 2019  
  

 
Debet      Credit 
NL02 SNSB0947557814 €     304,36 Schuld aan de Ver. Stad en Lande €    2.268, 90 
NL66SNSB0857510398 € 28.162,23 (geoormerkt legaat tijdelijk onderge- 
       bracht bij het Steunfonds) 
 
      KAPITAAL    €    26.197,69 

    €  28.466,59      €    28.466,59 

 
 
Staat van baten en lasten 
Baten: renteopbrengst  €          28,13  
Lasten: bankkosten  €          61,71 
Negatief saldo   €          33,58 
 
Toelichting 

In 2018 is ontvangen de rente op de spaarrekening. 
De lasten hebben betrekking op de aan de bank betaalde kosten voor het beheer van de 
bankrekeningen. 
 

******************************** 


