Beleid
De Stichting Greijdanus-Kruithof Fonds heeft in het algemeen als doel: de ondersteuning van
hulpbehoevende studenten. Later is de doelstelling specifieker gemaakt: studenten die zich
voorbereiden op een promotie hebben voorrang. Alleen studenten van zeer goede aanleg en
onberispelijke christelijke levenswandel komen voor steun in aanmerking.
De stichting heeft haar zetel in Kampen.

Het Greijdanus-Kruithof Fonds tegenwoordig een belangrijke rol voor junioronderzoekers aan de
universiteit en voor andere alumni die aan een dissertatie werken. Veel van de kosten die zij maken
tijdens hun onderzoek, met name als het gaat om de aanschaf van boeken en het bezoeken van
congressen, worden betaald uit dit fonds.
Door de Belastingdienst is de Stichting officieel aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling). Conform de vereisten voor een ANBI wil dit beleidsplan inzicht geven in de te verrichten
werkzaamheden, de werving van gelden, het vermogensbeheer en de besteding van het vermogen
van de Stichting Greijdanus-Kruithof.
1. Te verrichten werkzaamheden:
a. Geldwerving,
b. Fondsbeheer,
c. Beoordeling subsidieaanvragen,
d. Geldverstrekking,
e. Verantwoording.
Minstens een maal per jaar vergadert het bestuur. Uiterlijk in de maand oktober. In deze
vergadering, de jaarvergadering worden de jaarstukken over het afgelopen boekjaar definitief
vastgesteld. En de voor het aangevangen cursusjaar beschikbare bedrag wordt vastgesteld.
Het bestuur kan slechts besluiten nemen indien tenminste de helft van de leden ter vergadering
tegenwoordig is, onder wie elk der in artikel 6 lid 1 bedoelde groepen tenminste 1 persoon.

2. Werving van gelden:
Het vermogen van de stichting wordt vermeerderd met eventuele inkomsten uit herdrukken van
door insteller geschreven boeken of uitgaven van door hem voltooide doch ten tijde van zijn
overlijden nog niet uitgegeven werken.
Hetgeen uit schenkingen, erfstellingen en legaten netto wordt verkregen
Andere inkomsten uit welken hoofde ook

3. Vermogensbeheer:
Het beleid is erop gericht de beheerde gelden goed en veilig te beleggen, zodat voldoende renteinkomsten kunnen worden gegenereerd.
Jaarlijks wordt de jaarrekening opgesteld, waarbij een accountantsverklaring wordt verstrekt.
4. Besteding van het vermogen:
Het beleid is gericht op financiële ondersteuning van studenten en promovendi in de Theologie,
studerende respectievelijk werkende aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken
in Nederland (vrijgemaakt), gevestigd te Kampen.
De steun is gericht op versterking van het wetenschappelijke gehalte van de studie theologie.

