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Stichting Fusion Study Foundation 
 
 

Beleidsplan 
 
 
Inleiding 
 
 
In dit beleidsplan wordt globaal het beleid van Stichting Fusion Study Foundation  
uiteengezet, alsmede de wijze waarop bestuurders invulling aan de 
doelstellingen van de stichting geven.  Stichting Fusion Study Foundation met 
vestigingsplaats Deventer is opgericht in 2005.   De praktische uitvoering van de 
beleidsplannen is niet onafhankelijk van maatschappelijke, fiscale en juridische 
ontwikkelingen en kan, indien nodig, aangepast worden in lijn met dergelijke 
ontwikkelingen. 
 
 
Statutaire doelstelling 
 
1 de stichting heeft ten doel: 

• het werven en beheren van middelen en fondsen teneinde die te 
gebruiken voor het geven van bijdragen, ten titel van schenking of op 
basis van (renteloze) leningen aan personen en/of instelling met het 
doel die personen een opleiding te volgen to bachelor of master of om 
bijdragen te geven aan instellingen of personen in Nederland en in het 
buitenland die anderen een kans geven een opleiding tot bachelor of 
master te volgen. 

• om bovenstaand doel te bereiken steunt de stichting personen en/of 
instellingen in Nederland en buitenland, met name daar waar reguliere 
financieringen geen bijdrage (kunnen) leveren 

• het is de bedoeling dat de afgestudeerde person na het afstuderen zijn 
of haar kennis bij voorkeur aanwendt in eigen land, om derhalve een 
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het eigen land 
 

 
Bestuur 
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden die gezamenlijk bevoegd zijn 
met andere bestuurders.  Deze leden zijn: 
 
1 Van der Wijk, Linda  
2 Blankhart, Edward  
3 Wijers, Gerbrand 
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Werkzaamheden 
 
De werkzaamheden van de stichting dienen ten alle tijde gericht te zijn op het 
verwezenlijken van de bovengemoemde doelstellingen 
 
In eerste instantie zal de stichting zich voornamelijk richten op de implementatie 
en uitvoering van een project in Gujarat, India, in samenwerking met United 
Way of Baroda (Vadodara, Gujarat, India), met het doel vanaf 2005 studenten te 
selecteren die in aanmerking komen voor een renteloze lening ten behoeve van 
hun studie en deze studenten te begeleiden.  Financiering voor dit project wordt 
in eerste instantie afgesproken en toegezegd voor zes jaar, de effectieve 
looptijd van het project kan en zal langer zijn.   
 
Het bestuur komt ten minste eenmaal per jaar samen in officiële hoedanigheid 
waarbij verslag over de gesteunde projecten/instellingen gedaan zal worden en 
de werkzaamheden geëvalueerd zullen worden.   
 

 
Gelden 
 
Het vermogen van Stichting Fusion Study Foundation zal worden gevormd door: 

• subsidies en donaties 
• schenkingen, erfstellingen en legaten 
• alle andere verkrijgingen en baten 

 
De drie bestuurders zijn slechts in combinatie met beide andere bestuurders 
bevoegd om over de gelden te beschikken ten behoeve van het verwezenijken 
van de doelstellingen van de stichting. 
 
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.  De financiele verantwoording dient 
binnen twee maanden na afsluiting van het boekjaar gereed te zijn. 
 
 
Verslagen 
 
De schriftelijke verslagen over de werkzaamheden en de financiële verslagen 
zullen worden toegezonden aan de bestuurders en oprichters. 


