Spelregels leningen en giften stichting Steunfonds Wiessing - van den Eeckhout

Een verzoek om steun kan worden ingediend uit motieven van sociale, sociaal-economische
(startende bedrijven), culturele en/of educatieve aard.
Een verzoek kan gaan om steun in de vorm van een schenking of in de vorm van een lening.
Verzoeken tot schenking kunnen ook door anderen worden gedaan dan door de beoogde
ontvanger.
Schenkingen zullen nooit meer kunnen bedragen dan de jaarlijkse vermeerdering door rente
van het kapitaal van het Steunfonds.
De aanvrager richt zijn/haar verzoek tot het verkrijgen van steun persoonlijk en schriftelijk
aan de secretaris van het bestuur1, 2; het verzoek is altijd gemotiveerd.
Het doen van uitkeringen en het verstrekken van leningen staat uitsluitend ter beoordeling
van het bestuur.
De namen van de aanvragers worden met de grootst mogelijke discretie behandeld. Alleen
de leden van het stichtingsbestuur krijgen die informatie. Jaarcijfers e.d. worden zonder
vermelding van namen etc. van begunstigden opgesteld.
Leningen tot een maximum van 2000 euro zijn rentevrij. Indien de aflossing over een langere
periode loopt, kan hiervoor met de lener alsnog een rentebetaling worden overeengekomen.
Grotere leningen zijn mogelijk, dit ter beoordeling van het bestuur. Over het meerdere
bedrag boven het rentevrije deel wordt rente gerekend. Het rentedragende deel wordt eerst
afbetaald, daarna volgt het rentevrije deel.
In het geval er rente wordt gerekend, wordt het rentepercentage gehanteerd van de
spaarrekening op het moment van het aangaan van de verplichting.
Leningen en de voorwaarden waaronder deze worden aangegaan, worden schriftelijk
vastgelegd. Afhankelijk van de omstandigheden kan een borgstelling worden gevraagd.
Als het doel van de steun zich daarvoor leent, stelt het bestuur het bijzonder op prijs een
beknopt verslag van de activiteit te ontvangen of op een andere manier over het resultaat te
worden geïnformeerd.
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Het bestuur bestaat op dit moment uit Henriëtte Wiessing (vrz), Pia van Oord-Wiessing (secr/pennm), Martita Wiessing, Elvira
Nolten, Jeroen ten Haaf.
2

Het adres van het secretariaat is Vlaardingsekade 54, 2636 BD Schipluiden, per e-mail: piavow@entreeadvies.nl

