SVVS

Vijf jaar verder

2014 - 2018
Beleidsdocument
Stichting Vriendinnen en
Vrienden van Schorer

Stichting Vriendinnen
en Vrienden van
Schorer

Welzijn
Gezondheid

Ter beheer van het
aan de doelstellingen
van Schorer
geschonken kapitaal

Pagina 1 van 3

SVVS

Inleiding
Jacob Schorer was Nederlands eerste homo-emancipator. Het grootse
deel van zijn werkzame leven heeft hij zich als mens en jurist ingezet
tegen de rechtsongelijkheid, het heersende onbegrip en de vooroordelen
jegens homoseksualiteit.
Uiteindelijk is zijn gedachtegoed tien jaar na zijn overlijden in fysieke
vorm vertaald door de oprichting van de Jhr. Mr. J.A. Schorer stichting
tot exploitatie van consultatiebureaus voor homofilie (1967). De
voorloper van Schorer.
Schorer zette zich ervoor in dat homo- en biseksuele mannen en
vrouwen en transgenders overal in het land toegang hebben tot
informatie, kennis en faciliteiten die nodig zijn voor optimale gezondheid
en welzijn. Naast Schorer werd de Stichting Vriendinnen en Vrienden
van Schorer (SVVS) opgericht. Met als doelstelling dat schenkingen los
van de exploitatie en de reguliere doelstellingen van Schorer een
passende bestemming zouden krijgen.
Bij het faillissement van Schorer in 2012 is de SVVS blijven bestaan. Het
archief van Schorer en enkele andere zaken zijn aan de SVVS in beheer
gegeven.
Het bestuur van de Stichting Vriendinnen en Vrienden van Schorer, heeft
besloten zijn activiteiten door te zetten na het faillissement van Schorer.
Het bestuur voelt zich verbonden met het gedachtegoed van de
Jonkheer Schorer en wil zolang de middelen dat toestaan hierin
toegevoegde waarde leveren. Daarbij ligt de focus op 5 jaar (2018).
Het bestuur voelt zich verplicht het kapitaal dat de erflaters en donateurs
aan de stichting hebben toevertrouwd op dezelfde grondslagen te
beheren en te besteden als voor het faillissement van Schorer.
De SVVS wil transparant zijn en maakt onderhavige notitie openbaar
zodat partijen die menen aanspraak te kunnen maken op een deel van
het kapitaal geïnformeerd zijn.

Doelstelling SVVS
•

Beheer en besteding van het aan de SVVS toevertrouwde
kapitaal.

•

Het beheer van het archief van Schorer tot het einde van de
wettelijke termijn van 5 jaar (2018).

•

Transparante verantwoording middels jaarverslag

Activiteiten
De SVVS onderneemt drie activiteiten per jaar;
•

Het organiseren van de Riek Stienstra lezing

•

Open inschrijving voor derden om o.b.v. een projectplan
geldelijke ondersteuning van de SVVS te vragen

•

Opstellen jaarverslag en jaarrekening
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Ieder najaar kiest de SVVS een thema voor het volgende ‘Themajaar’
dat voldoet aan de doelstellingen en uitgangspunten zoals die in
onderhavige notitie beschreven zijn. Dit thema wordt kenbaar gemaakt in
het netwerk en via de website www.schorer.nl
Allerlei partijen uit het netwerk of daarbuiten die menen dat hun activiteit
of project valt onder het betreffende thema en voldoet aan de
uitgangspunten en doelstellingen zoals hieronder vermeld, kunnen een
projectplan indienen.
In januari beslist de SVVS welk(e) project(en) gehonoreerd worden.
In het nieuwe Themajaar zoekt de SVVS een podium en een spreker
met als doelstelling ‘De Riek Stienstra lezing’ te houden over het
gekozen thema.

Uitgangspunten
Projecten of activiteiten waaraan de SVVS doneert voldoen aan een of
meer van de onderstaande uitgangspunten zulks ter beoordeling van de
SVV:
•

Passen bij het gedachtegoed van Jhr. Mr. A.J. Schorer

•

Zijn t.b.v. verbetering van welzijn en gezondheid van homoen biseksuele vrouwen en mannen en transgenders.

•

Hebben toegevoegde waarde t.b.v. de ‘homo-emancipatie’

•

Sluiten aan bij het themajaar

•

Vinden plaats in Nederland

•

Worden ingediend o.b.v. van een (SMART)projectplan voor
1 december.

•

Duren niet langer dan 12 maanden.

•

Zijn specifiek genoeg om niet binnen de gangbare
activiteiten van een aanvragende partij te vallen.

•

Worden niet door reguliere financieringen ondersteund.

•

Er kunnen een of meer projecten per jaar geselecteerd
worden.

•

Er wordt maximaal €40.000,- per jaar gedoneerd.

•

De SVVS ontvangt een verantwoording o.b.v. het projectplan
bij afronding van het project.

Vastgesteld door het bestuur van de SVVS
11 november 2013
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