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Inleiding 

Op 7 december 2011 is The Hill Foundation opgericht bij notariele akte en op 8 december 2011 is 

de Stichting ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

54094933. 

In haar vergadering van 28 januari 2011heeft het bestuur het navolgende meerjarenbeleidplan 

opgesteld en aangenomen. 

Visie, missie , doelstelling en werkwijze 

Visie 

Het bestuur streeft ernaar om te voorkomen dat er over enige decennia nog armoede, naar 

Nederlandse maatstaven, bestaat in Nederland. 

Missie 

Aangezien er armoede is in Nederland en het streven is om een armoedeloos Nederland te 

krijgen, zal de Stichting die personen ondersteunen die in armoede leven, als het kan op een 

zodanige wijze dat deze personen uit de armoede situatie geraken. Hiertoe wordt ondersteuning 

zowel structureel als op ad hoc basis verleent aan individuen en/of organisaties. Dat kan zijn door 

het beschikbaar stellen van menskracht (vrijwilligers, waaronder ook bestuursleden), (financiële) 

middelen danwel adviezen.  

Doelen en werkwijze 

De stichting heeft ten doel armoedebestrijding in Nederland, gericht op individuen in het 

bijzonder, met geld, goederen of anderszins. 

De stichting heeft geen winstoogmerk en is werkzaam ten algemene nutte. 

Het bestuur zal de komende jaren trachten fondsen te verwerven (donaties, legaten, 

schenkingen, erfenissen etc.) van particulieren, bedrijven en instellingen. De armoedebestrijding 

zal worden vormgegeven door de inzet van vrijwilligers die, indien er een aanvraag ter 

ondersteuning komt, (re)actief zal proberen om hulp aan te bieden in de breedste zin van het 

woord. Dit kan zijn door middel van structurele of op ad hoc basis inzet van begeleiding door een 

vrijwilliger van de Stichting (daaronder ook verstaan de bestuursleden) of door het beschikbaar 
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stellen van noodzakelijke goederen en/of diensten of het beschikbaar stellen van een geldbedrag 

ter leniging van de gesignaleerde nood. 

Algemeen en sociaal beleid 

Het bestuur zal uitsluitend bestaan uit vrijwilligers. Ook de ondersteuning zal plaatsvinden door 

uitsluitend vrijwilligers. Er zullen dus geen betaalde krachten worden ingezet en dus niemand zal 

in dienst komen van de Stichting. Vrijwilligers, met uitzondering  van de bestuursleden, hebben, 

indien de financiële middelen van de Stichting dit toelaten en het bestuur dit bevestigd heeft, 

recht op een vergoeding per jaar van maximaal het fiscaal toegestane bedrag.  

Financieel beleid 

Het bestuur beheert de (financiële) middelen. Het bestuur zal haar financiële middelen vooral in 

liquide middelen aanhouden. Voor het geval toch wordt gekozen voor beleggingen in bijvoorbeeld 

onroerend goed, obligaties en/of aandelen, zal dit volgens een defensief of matig defensief model 

geschieden.  

Tot besluit 

Op dit moment is onbekend of de Stichting in staat is om veel gelden in te zamelen. Er zal 

omzichtig met de gelden worden omgesprongen en er zullen geen verplichtingen worden 

aangegaan indien de gelden hiervoor nog niet ontvangen zijn.  

 


