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Doelstelling van ons beleid 

A. Het ondersteunen van sociaal maatschappelijke projecten en initiatieven die een 
bijdrage leveren aan het verlichten van de situatie van mensen met weinig financiële 
middelen, of emigranten, die moeite hebben om hun plek te vinden in de 
maatschappij. De stichting vindt daarbij vooral de ondersteuning van de eigen kracht 
en mogelijkheden van mensen in kwetsbare situaties belangrijk. Met voorrang 
worden projecten gesteund, die direct voorzien in de behoefte van deze doelgroepen 
en hen helpen uiteindelijk beter voor zichzelf te kunnen zorgen. De doorgaans 
kleinschalige steun wordt verleend aan organisaties (juridische entiteiten) en 
geschiedt op incidentele en tijdelijke basis, maar kan onder voorwaarden meerjarig 
zijn; 

B. Deze steun kan gerealiseerd worden door financiële subsidies, mogelijk in 
samenwerking met andere fondsen, maar kan ook bestaan uit het geven van 
adviezen, bestuurlijke ondersteuning of door het beschikbaar stellen van 
accommodatie; 

C. En in bijzondere gevallen, waar de maatschappelijke nood zulks vraagt, samen met 
andere organisaties mede initiëren van, en zonodig tijdelijk participeren in nieuwe 
projecten, vooral als daarmee een verdergaande en project-overstijgende 
ontwikkeling op gang kan worden gebracht. 

 
Middelen 
De activiteiten van stichting Marie Louise worden gefinancierd uit eigen middelen en 
middelen van andere fondsen door cofinanciering. 
 
Vermogensbeleid 
Het vermogensbeleid is gericht op het in standhouden van een kernvermogen om daarmee 
voor de lange termijn de verwerving van voldoende beleggingsopbrengsten te garanderen. 
 
Samenwerking 
Stichting Marie Louise heeft een overeenkomst tot samenwerking getekend met de stichting 
Het R.C. Maagdenhuis, gevestigd te Amsterdam. De samenwerking wordt aangegaan voor 
een periode van 3 jaar en wordt geacht te zijn begonnen op 1 oktober 2018. In de maand 
september van 2021 zullen de partijen evalueren hoe de samenwerking tot op dat moment 
is verlopen. Voortzetting van de samenwerking als beoogd geschiedt daarna per periode van 
3 jaar.  
 
Giftenbeleid 

A. De stichting Marie Louise stelt haar middelen voor het giftenbeleid ter beschikking 
van het Maagdenhuis. De stichting Marie Louise stelt het budget voor het 
giftenbeleid vast op basis van het stamvermogen per 31.12.18 wat bij een ratio van  
3 % inclusief facilitaire kosten neerkomt op een giftenbudget van € 97.500. 



B. Het Maagdenhuis is verantwoordelijk voor de behandeling van aanvragen voor 
financiële ondersteuning, de giftenadministratie en de besluitvorming over giften. 
Daartoe heeft het Maagdenhuis besluitvormende organen, bestaande uit interne en 
externe deskundigen en een uitvoeringsorganisatie binnen het eigen bureau. 
Het bestuur van het Maagdenhuis is ten principale verantwoordelijk voor de 
besluitvorming over voorgenomen giften voor projecten. Ter wille van een werkbare 
taakverdeling heeft het bestuur van het Maagdenhuis een mandaat verleend aan de 
giftencommissie, de landenteams, de programmacommissies en het eigen bureau. 
Deze gremia hebben een getrapte bevoegdheid tot besluitvorming over aanvragen: 
- Bestuur   € 50.000 en hoger 
- Giftencommissie  € 25.000 tot € 50.000 
- Landenteams  €   5.000 tot € 25.000 
- Programmacommissies €   5.000 tot € 25.000 
- Bureau   tot en met € 5.000 
De voorbereiding van de aanvragen wordt verzorgd door het bureau van het 
Maagdenhuis. De behandeling van aanvragen kent de volgende werkzaamheden: 
- Ontvangst, registratie en eerste selecte van aanvragen, op basis van het 

vigerende giftenbeleid en de doelstelling van de stichting Marie Louise; 
- Korte dossier-analyse en eerste advisering aan landenteams en 

programmacommissies; 
- Indien nodig uitgebreide dossier- en context- analyse en advisering over 

aanvragen; 
- Verwerking van besluitvorming door correspondentie over toezeggingen, 

afwijzingen en archivering; 
- Betalingsverkeer. 
Het bestuur van het Maagdenhuis legt jaarlijks verantwoording af over de 
bestedingen aan het bestuur van de stichting Marie Louise. 

 
Werkgebied 
Conform de statuten is het werkgebied van de stichting onbegrensd, maar in de praktijk 
heeft de grondlegster een voorkeur uitgesproken voor het steunen van projecten in de regio 
Amsterdam. Het bestuur van de stichting houdt hier nadrukkelijk rekening mee. 
 
Raad van Advies 
Per 13 juni 2018 heeft de stichting een Raad van Advies. Het bestuur van de stichting 
informeert de Raad van Advies over het gevoerde financiële beleid en over de gesteunde 
projecten en adviseert de stichting over beleids- en uitvoeringszaken. 
 
Bezoldiging 
De bestuursleden van de stichting Marie Louise verrichten hun werkzaamheden om niet. 
 
Disclaimer 
Noch aan bovenstaande, noch aan criteria als genoemd in de website, jaarverslagen of 
andere publieksuitingen, kunnen enige rechten worden ontleend. Besluiten over donaties 
worden door de stichting zonder last of ruggenspraak genomen en zijn ter eigen discretie. 
 
Amsterdam, december 2019 


