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1. Doelstelling 

 
Stichting Continuïteit Fundis is door stichting Fundis opgericht naar aanleiding van het verzoek van de 
stichting Vrienden van Fundis om het door hun ontvangen “Riemerfonds voor de innovatie van 
langdurige zorg”, of kortweg “Riemerfonds” te beheren. Dit fonds is tot stand gekomen door een 
legaat van de familie Riemer aan een van de rechtsvoorgangers van Vierstroom. Stichting Vrienden 
van Fundis is niet ingericht op het beheren van een groot legaat en heeft daarom haar verzoek om 
het legaat elders onder te brengen neergelegd bij stichting Fundis (hierna: Fundis).  
 
In het belang van de Fundis groep is besloten om dit verzoek in te willigen en hiervoor een nieuwe 
steunstichting op te richten. Op 27 september 2018 heeft Fundis daarom de stichting Continuïteit 
Fundis opgericht. In deze stichting wordt het Riemerfonds ingebracht en kunnen in de toekomst 
mogelijk ook andere schenkingen worden ondergebracht.  
 
Stichting Continuïteit Fundis heeft ten doel het bevorderen van een zo gezond mogelijk bestaan van 
de mens in zijn eigen leefsituatie door het borgen van de continuïteit en de belangen van Fundis en 
het verlenen van (financiële) steun aan Fundis, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting doet dit door het 
werven, beheren en ter beschikking stellen van (financiële) middelen en/of fondsen en beoogt 
hiermee het algemeen nut en een algemeen nut beogende instelling (ANBI) te zijn. Zij beoogt 
derhalve niet het maken van winst. 
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2. Fondsenwervingsbeleid, beheer en besteding 

 
Verwerving van geldmiddelen 
In de statuten is vastgelegd dat het vermogen van stichting Continuïteit Fundis wordt gevormd door 
schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Het 
vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.  
 
Het bestuur is bevoegd erfstellingen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving te 
aanvaarden en eventueel te verwerpen. 
 
Beheer van het vermogen 
Het bestuur zal het vermogen van de stichting als goed huisvader beheren. Dit houdt in dat een  
rendement wordt nagestreefd waarbij risico’s zoveel mogelijk worden vermeden. Het bestuur  is 
verplicht alle vermogensmutaties van de stichting zodanig bij te houden dat daaruit ten alle tijden 
haar rechten en verplichtingen kunnen worden afgeleid. 
 
Besteding van het vermogen 
Stichting Continuïteit Fundis heeft ten doel het bevorderen van een zo gezond mogelijk bestaan van 
de mens in zijn eigen leefsituatie door het borgen van de continuïteit en de belangen van Fundis en 
het verlenen van (financiële) steun aan Fundis, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.  
 
Het vermogen kan worden besteed door: 

• het ter beschikking stellen van financiële middelen, 

• het doen van schenkingen, 

• het (doen) opnemen en/of verstrekken van geldleningen en/of kredieten,  

• het uitgeven van schuldbrieven of andere waardepapieren,  

• alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten.  

 
Stichting Continuïteit Fundis kan indien en voor zover dit bijdraagt aan het bereiken van de 
doelstelling van de stichting: 

• garanties geven 

• zekerheden stellen  

• of zich op andere wijze sterk maken of hoofdelijk of anderszins verbinden voor schulden van de 
stichting en/of Fundis 
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3. Organisatie 

 
Het bestuur 
Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit één bestuurder, te weten Fundis 
vertegenwoordigd door J.G.J.M. van den Oever. Zolang het bestuur van de stichting wordt gevormd 
door Fundis, houdt de Raad van Commissarissen van Fundis tevens toezicht op het besturen door het 
bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting en staat de Raad van Commissarissen 
van Fundis het bestuur met raad en advies terzijde. Daarnaast kan het bestuur desgewenst 
(advies)raden en/of (advies)commissies instellen. Verantwoording wordt afgelegd aan de Raad van 
Commissarissen. 
 
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Dit betekent dat zij het beleid bepaalt en de 
eindverantwoordelijkheid heeft voor de dagelijkse leiding. Bij de vervulling van deze taken en 
bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting. 
 
Beloningsbeleid 
De bestuurder ontvangt geen bezoldiging. Hieronder valt niet een redelijke vergoeding voor de ten 
behoeve van de stichting gemaakte onkosten. Alle aan de bestuurder betaalde vergoedingen worden 
als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. 
 
 
  



 

stichting Continuïteit Fundis - Beleidsplan 2018-2021      Pagina 6 van 8 

 

4. Activiteitenplan 

 
De gelden van het Riemerfonds kunnen worden ingezet op basis van een ingediend verzoek van de 
holdingdirectie van Fundis en na toetsing door het bestuur van de stichting Continuïteit Fundis. De 
rolverdeling is dat het bestuur van de stichting beslist en dat de directie van Fundis zorgt voor een 
degelijke voorbereiding van de besluitvorming en alle acties die na de besluitvorming nodig zijn om 
het besluit te effectueren.  
 
Het bestuur van de stichting Continuïteit Fundis hanteert bij de besteding van de gelden van het 
Riemerfonds de volgende criteria bij het toetsen van door Fundis voorgestelde financieringsdoelen: 
 

a. De beoogde investering heeft betrekking op de financiering van een project of een 
onderneming, dat of die gericht is op de innovatie van de langdurige zorg voor kwetsbare 
ouderen of chronisch zieken met name – of in eerste instantie -  in het werkgebied van 
Fundis. 

b. Het investeringsvoorstel gaat gepaard met een onderbouwde risico-afweging op basis 
waarvan het bestuur kan vaststellen dat de directie van Fundis de relevante risico’s goed 
heeft afgewogen. 

c. Een investering kan alleen worden uitgevoerd indien deze is gericht op de start- of groeifase 
van een project of onderneming. 

 
Eventuele toekomstige schenkingen worden besteed conform de doelstellingen van de stichting 
Continuïteit Fundis. Afhankelijk van de voorwaarden bij schenking zullen mogelijk nog andere criteria 
worden bepaald ter besteding van specifieke gelden.  
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5. Financiële gegevens 

 
Stichting Continuïteit Fundis is in september 2018 opgericht en kent een verlengd boekjaar. Dit 
betekent dat de eerste jaarrekening van de stichting zal worden opgemaakt na 31 december 2019 en 
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. 
 
Op dit moment heeft stichting Continuïteit nog geen bezittingen. Naar verwachting wordt eind 2018 
€2,5 miljoen uit het Riemerfonds geschonken.  
 
 
 

 
 
 

BALANS OPENING BEGROTING

Per datum 27-09-18 31-12-18 31-12-19 31-12-20 31-12-21

bedragen * €1.000

Activa

Vaste activa 0 0 0 0 0

Vlottende activa 0 2.499          2.536       2.473       2.410       

Totaal activa 0 2.499          2.536       2.473       2.410       

Passiva

Eigen vermogen 0 2.499          2.536       2.473       2.410       

Schulden 0 0 0 0 0

Totaal passiva 0 2.499          2.536       2.473       2.410       

STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING

Jaar 2018 2019 2020 2021

bedragen * €1.000

Baten

Schenking Riemerfonds 2.500          

Beleggingen en spaartegoeden 200           200           200           

Totaal baten 2.500          200           200           200           

Lasten

Schenkingen aan Fundis 150 250 250

Bankkosten 0 1 1 1

Administratiekosten 1 10 10 10

Beheerskosten 0 2 2 2

Totaal lasten 1 163 263 263

Resultaat Boekjaar 2.499          37             -63            -63            
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6. Algemene gegevens  

 
Naam:   stichting Continuïteit Fundis 
Adres:  Antwerpseweg 7, 2803 PB Gouda 
Telefoon: 088 02 34 702  
RSIN:   859204261 
KvK nummer: 72702028 
 


