Beleidsplan Stichting Nil Volentibus Arduum
De Stichting Nil Volentibus Arduum is een initiatief van de heer J.C.M. van Waas, die in 1995 de
Stichting heeft opgericht. Met het instellen van deze Stichting werd een platform gecreëerd om
diverse goede doelen, vooral op het vlak van ontwikkeling van de geestelijke en lichamelijke
volksgezondheid en onderwijs, financieel te ondersteunen. De rechtsvorm van de Stichting heeft als
voorkeur dat een optimale rechtszekerheid, een goede en transparante bedrijfsvoering en een nonprofit karakter kunnen worden gewaarborgd.
Doelstelling
Het doel van de Stichting is het uitsluitend, of nagenoeg uitsluitend doen van uitkeringen, in de
vorm van bijdragen of anderszins:
§ aan instellingen die zich richten op wetenschapsonderzoek en onderwijs;
§ ten behoeve van projecten in de ontwikkeling van de geestelijke en lichamelijke
volksgezondheid;
§ aan instellingen ter ondersteuning en bevordering van sociale en charitatieve projecten.
Daarnaast kunnen uitkeringen worden gedaan aan kerkelijke instellingen en kerkelijke organisaties.
De voornoemde instellingen mogen zowel in Nederland als daarbuiten zijn gevestigd.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting Nil Volentibus Arduum bestaat uit de volgende vier personen:
§ Jacques Detiger, Voorzitter
§ Ferdinand M. Dirkx, Bestuurslid
§ Daniel G.A. van Luxemburg, Penningmeester
§ Johannes C.M. van Waas, Secretaris
Het bestuur, en daarmee de Stichting, opereert onafhankelijk van donateurs en begunstigden.
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden.
Het bestuur vergadert twee keer per jaar waarin onder andere de besluitvorming omtrent
schenkingen wordt vastgesteld en uitgevoerd. Ook wordt met regelmaat telefonisch overleg
gepleegd zowel met bestuursleden als met de begiftigden. Projecten worden waar mogelijk
bezocht.

Activiteiten
In de recente jaren zijn diverse donaties gedaan aan stichtingen. Zo zijn schenkingen gedaan aan:
Miva, Breda
Kon. Wilhelmina Fonds
S.O.S. Kinderdorpen
Stichting Sawasdee
"New Hope for Cambodian Children"

Financiën
Het bestuur van de Stichting heeft zich vanaf de eerste ontvangen schenking op het standpunt
gesteld dat de ontvangen gelden op een conservatieve wijze dienen te worden beheerd. Het bestuur
is niet voornemens deze wijze van beheer van de gelden aan te passen. Mede nu vermogensvorming

niet een doel is van de Stichting, vormt het aanhouden van de gelden via de bank ook de
eenvoudigste manier om de ontvangen schenkingen te kunnen aanwenden.
Het bestuur beoogt ook in de komende jaren de ontvangen schenkingen niet aan te houden en
daarmee tot vermogensvorming of exploitatieoverschotten over te gaan, maar wenst de ontvangen
schenkingen op gepaste wijze en binnen afzienbare tijd te besteden. Dit is ook in lijn met de wijze
waarop de Stichting in de afgelopen jaren is omgegaan met ontvangen schenkingen.
De uitkeringen die door de Stichting worden gedaan kunnen de vorm hebben van een eenmalige gift,
dan wel van meerjarige uitkeringen. Het bestuur wenst zich niet op voorhand vast te leggen op een
vaste vorm van aanwending.
Het bestuur meent gezien de doelstellingen van de Stichting dat de huidige werkzaamheden, die tot
op heden op een pro-deo basis werden uitgevoerd, ook op diezelfde wijze kunnen worden
gecontinueerd. Door de bestuursleden worden geen kosten gedeclareerd.

Contactgegevens
Stichting Nil Volentibus Arduum
Burgemeester Aalberslaan 33
2922 BB Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 06 – 53 329 119
RISN 804853435
KvK 41135373
Bij beschikking d.d. 20 september 2007 van de Belastingdienst Heerlen is Stichting Nil Volentibus
Arduum per 1 januari 2008 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling met fiscaal
nummer 8048.53.435.
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