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BELEIDSPLAN 2022-2024 - STICHTING FONDS XL 
 
 

 
Inleiding 
Met dit beleidsplan biedt het bestuur van Stichting Fonds XL (hierna te noemen de 
Stichting) inzicht in de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de statutaire 
doelstelling. 
 
Achtergrond 
De statuten zijn het meest recent gewijzigd op 11 september 2014. 
Statutenwijziging en ontbinding van stichting Fonds XL is alleen mogelijk na 
goedkeuring door de Stichting Vrienden van Onbeperkt Lezen. Een batig 
liquidatiesaldo komt ook toe aan deze Stichting Vrienden.  
 
Doelstelling 
Het doel van de stichting staat in artikel 2 van de statuten:  
1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van lezen door mensen met een 

visuele beperking en voorts van al hetgeen in de ruimste zin hiermee verband 
houdt.  

2. Zij tracht dit doel te bereiken door het ondersteunen van projecten en initiatieven 
ter bevordering van het lezen. 

3. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. 
 

De Stichting doet niet actief aan fondsenwerving, maar acteert als een 
vermogensfonds, waarbij het voornemen is om in een periode van 5 tot 10 jaar het 
vermogen in te zetten voor de  in de statuten genoemde doelen.  
 
Bestuur 
Het  bestuur van de Stichting is sinds 1 oktober 2015 als volgt samengesteld:  

• Mw. J.A.B. Leppink, voorzitter 

• Mw. M.M.C.M. Oudshoorn-van Egmond, secretaris 

• Dhr. R. Spanier, penningmeester 
Het bestuur vergadert gemiddeld 3 tot 4 maal per jaar. De bestuursleden ontvangen 
geen vacatievergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. De Stichting heeft geen 
personeel in dienst.  
 
Gedragscode 
Het bestuur van de Stichting volgt de gedragscode voor goed bestuur.  
 
ANBI 
De Stichting beschikt over de ANBI-status, teneinde financiële middelen vrij van 
schenkbelasting aan anderen ter beschikking te kunnen stellen of van anderen ter 
beschikking te kunnen krijgen. 
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Beheer vermogen 
Op basis van de aangegeven doelstellingen van de Stichting stemt het bestuur 
jaarlijks in met de volgende uitgangspunten ten aanzien van het financiële beleid:  

• Risicohouding voor financieel beheer is neutraal tot enige risicobereidheid;   

• Het vermogen van de Stichting is niet belegd of anderszins omgezet in een 
financieel product; 

• Gestreefd wordt naar een jaarlijkse besteding van € 50.000,- tot € 100.000,-. 
De financiën zijn ondergebracht bij de Triodosbank.   
 
Activiteiten 2022-2025 
Het bestuur van Fonds XL voert zelf geen taken uit, maar biedt financiële steun aan 
projecten en initiatieven van anderen die het lezen bevorderen. Aanvragen worden 
getoetst aan de statutaire doelstellingen en beoordeeld naar het te verwachten 
maatschappelijk effect.  
 
Het bestedingsplan voor de komende jaren ziet er jaarlijks - bij benadering - als volgt 
uit: 

• Ondersteuning van landelijke campagnes leesbevordering (CPNB): € 30.000,- 

• Ondersteuning van activiteiten in het kader van het VN verdrag / Toegankelijk 
Publiceren: € 30.000,- 

• Ondersteuning van bijzondere publicaties (fysiek en/of digitaal): € 40.000,- 
 
Overdracht 
Als het vermogen van de Stichting een omvang heeft bereikt van € 150.000,- tot 
€ 200.000,- zal het bestuur, met goedkeuring van de Stichting Vrienden van 
Onbeperkt Lezen, de Stichting ontbinden. Het batig liquidatiesaldo komt toe aan 
deze Stichting Vrienden.  
Stichting Fonds XL zal voor de besteding van het batig liquidatiesaldo deze 
randvoorwaarden meegeven aan Stichting Vrienden van Onbeperkt Lezen: 

• Ongeveer de helft moet worden besteed in het kader van het VN verdrag / 
Toegankelijk Publiceren; 

• Het restant moet worden besteed aan de ondersteuning van landelijke 
campagnes leesbevordering (CPNB). 

 
 


