BELEIDSPLAN STICHTING BERT MARIJNE’S LEGACY
Inleiding
Dit beleidsplan heeft tot doel het beleid van de Stichting Bert Marijne’s Legacy (voortaan: BML) voor
de komende drie jaar vast te leggen. De Statuten van de Stichting zijn op 2 maart 2020 gepasseerd en
het nieuwe bestuur behoeft een beleidskader om van daaruit de operationalisering van de
inhoudelijke doelstellingen, het financieel beleid en de uitvoerende activiteiten verder te
ontwikkelen. Dit beleidsplan voorziet daarin. In dit plan is het fundament gelegd om, naar de geest
van de naamgever van BML, in het bestuur voortvarend aan de slag te gaan.
Achtergrond, missie en visie
De Stichting is vernoemd naar de heer Bert Marijne. Op 16 oktober 2008 overkwam Bert Marijne een
zeer ernstig bedrijfsongeval. Na langdurige behandeling en revalidatie is hij met helaas ingrijpende
en onomkeerbare fysieke en psychische beperkingen opgenomen in een verpleeginrichting. Hij is
sindsdien zeer kwetsbaar qua gezondheid, beperkt in handelingsvermogen en niet in staat om zijn
eigen belangen te behartigen. Hij is alleenstaand en heeft geen kinderen. Daarom is een neef van
hem als bewindvoerder aangesteld. In de levenslange financiering van zorg en welzijn voor Bert is
inmiddels voorzien. Samen met andere familieleden is besloten om het resterende vermogen aan te
wenden voor een goed doel dat Bert zeer na aan het hart ligt. Daartoe is de Stichting BML opgericht.
Bert had al geruime tijd het verlangen om jongeren te ondersteunen bij het volgen van een studie.
Een studie is in zijn eigen ogen essentieel om vooruit te komen in het leven en hij wilde daarbij
behulpzaam zijn. Daarom heeft de familie besloten om de Stichting in dienst hiervan te stellen. De
familie is ervan overtuigd dat zij op deze wijze handelt in de geest van Bert.
De Stichting heeft daarom haar missie vastgelegd conform de genoemde wens van Bert. De missie
van BML luidt als volgt:
Jongeren en jongvolwassenen van 16 tot en met 30 jaar in financiële zin ondersteuning te
bieden waardoor het voor hen mogelijk is om een studie (na middelbaar (beroeps)onderwijs)
te kunnen volgen, hun talenten verder te ontwikkelen en op basis daarvan een positieve,
actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.
In de visie van BML is dit nader uitgewerkt. De Stichting wil genoemde categorie jongeren en
jongvolwassenen met een aantoonbare, passende visie op en talent en ambitie voor een bepaalde
studie die tevens aangewezen zijn op externe financiering aansporen om een aanvraag voor
financiële ondersteuning te doen bij BML. De noodzaak voor externe financiering moet het gevolg zijn
van hun eigen financiële situatie of die van hun ouders/voogd. Oogmerk is dat deze doelgroep met
een zo gering mogelijk studieschuld start in het beroep waarvoor zij hebben gestudeerd. De
financiële ondersteuning kan worden aangewend voor collegegeld, studieboeken en andere studie
gerelateerde voorzieningen.
Doelgroepen en doelstelling
De doelgroep betreft jongeren en jongvolwassenen van 16 tot en met 30 jaar omdat in die
leeftijdscategorie met het volgen van een (vervolg)studie doorgaans het grootste persoonlijk en
maatschappelijk effect behaald zal kunnen worden. De doelgroep is beperkt tot jonge mensen met
de Nederlandse nationaliteit maar de woonplaats en/of vestiging van de opleiding(en) kan buiten
Nederland zijn.

De doelstelling van de Stichting is uiteraard van missie en visie afgeleid en luidt eenvoudigweg: de
beschikbare financiële middelen zo goed en maximaal mogelijk conform missie en visie besteden. Dat
betekent dat de ‘keten’ met opeenvolgende stappen nader zal worden uitgewerkt:
•
•
•
•
•

met het financiële aanbod zoveel en zo gericht mogelijk leden van genoemde doelgroep
bereiken
de doelgroep stimuleren tot het doen van een goed onderbouwde aanvraag
objectief aan de hand van heldere criteria beoordelen van die aanvraag
bij goedkeuring overgaan tot uitbetaling met financiële controle
en marginale toetsing van het beoogde resultaat.

De operationalisering van deze verschillende stappen in de doelstelling heeft prioriteit op de agenda
van het stichtingsbestuur.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden, voorzitter, secretaris en penningmeester, tezamen het
dagelijks bestuur. De bestuursleden zijn bloedverwanten van Bert Marijne die (bij aftreden van het
bestuurslid) worden opgevolgd door de oudste afstammeling, een en ander conform de statuten. Het
eerste bestuur bestaat uit twee broers en een neef, tevens bewindvoerder, van Bert Marijne. De
bestuursleden ontvangen geen financiële beloning, met uitzondering van vergoeding van onkosten.
Het bestuur beslist zelf over zittingstermijnen en een rooster van aftreden.
Organisatie en aanvragen ondersteuning
Het bestuur kan zich laten ondersteunen door een directeur en/of door derden bij de uitvoering van
zijn werkzaamheden. Het bestuur ontwikkelt nadere kaders en criteria ten behoeve van het
beoordelen van aanvragen. Aanvragen voor ondersteuning kunnen schriftelijk worden ingediend of
via een speciale tool die onderdeel zal uitmaken van de website.
Financieel beheer
Het financiële uitgangspunt voor de Stichting gedurende de looptijd van dit beleidsplan is dat
uitkeringen worden gefinancierd uit de opbrengsten van het vermogen. De totale jaarlijkse som van
uitkeringen mogen de opbrengsten uit het vermogen van dat jaar, eventueel vermeerderd met
vorige jaren, niet overschrijden. Het bestuur beslist hoe het vermogen daartoe rendabel wordt
gemaakt. Het bestuur stelt jaarlijks op basis van de vermogensopbrengst van het voorgaande jaar het
maximaal uit te keren bedrag vast.
Het vermogen van de Stichting zal, los van de opbrengsten uit dat vermogen zelf, autonoom
toenemen. De Stichting is namelijk 100% eigenaar van BML-BV waarnaar vermogen uit een pensioenbv van Bert Marijne zal worden overgeheveld. Dat betekent dat de opbrengsten uit het groeiend
vermogen waarschijnlijk zullen toenemen. Het vermogen zal ook kunnen toenemen door het
aanvaarden van erfstellingen, subsidies, schenkingen of andere verkrijgingen. De financiële ruimte
voor uitkeringen conform de doelstelling zal daarmee in de beleidsperiode vermoedelijk groeien.
Het bestuur neemt zich voor om vooralsnog terughoudend om te gaan met deze verwachte
financiële ruimte.
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