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1.0 ALGEMENE GEGEVENS 

Stichting Rigdzin is een vrijwilligers-organisatie, gevestigd in 

Aartswoud (gemeente Opmeer). 

Stichting Rigdzin bestaat sinds 2005 en is opgericht om wereldwijde 

projecten te ondersteunen. Stichting Rigdzin heeft vanaf de start van de 

stichting samen met partnerorganisatie Vistaproject in Tibet 

samengewerkt.  

Stichting Rigdzin is door de belastingdienst in januari 2008 erkend als 

een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften 

aan Rigdzin aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen, mits de 

schenking voldoet aan de overige eisen van de belastingdienst. 

Onze partnerorganisatie Vistaproject Tibet is in 2004 opgericht door 

Amnyi Trulchung Rinpoche, de abt van het klooster Ju Mohor in het 

dorp Junyong in Tibet/China. Samen met de bevolking willen zij de 

levensomstandigheden verbeteren. Vistaproject Tibet is in 2005 

omgevormd tot een onderneming die het sociale en economische welzijn 

van de Tibetaanse lekenbevolking in de regio wil verbeteren. Dit doet zij 

door het opzetten van diverse vormen van onderwijs en verbetering van 

de gezondheidszorg. 

In 2014 kon dit omgezet worden naar een not-for-profit organisatie die 

zonder winstoogmerk haar werk kan doen en minder belasting hoeft te 

betalen. 

 

2.0 BELEIDSDOELEN 

2.1 Algemene doelstelling 

Stichting Rigdzin heeft als doelstelling de mens in nood te helpen, waar 

ter wereld deze zich ook bevindt, en de bewustwording op spiritueel 

vlak te vergroten.  
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2.2 Visie en missie 

De visie van Stichting Rigdzin is gebaseerd op solidariteit met mensen in 

behoeftige omstandigheden, waarbij de internationaal erkende 

verdragen voor mensenrechten richtinggevend zijn. Hierin is vastgelegd 

dat ieder mens recht heeft op vrede, veiligheid en bestaanszekerheid. 

Educatie en gezondheidszorg vormen de basis voor een betere toekomst.  

De missie van stichting Rigdzin Fonds is vanaf de start gericht geweest 

op de bestrijding van armoede onder de bevolking van de rurale 

gebieden in Tibet. Vanuit de geformuleerde missie heeft de Stichting 

Rigdzin Fonds in samenspraak met onze lokale partner Vistaproject 

geconcludeerd dat onderwijs en gezondheid de sleutel vormen tot 

duurzame ontwikkeling, armoede bestrijding, vrede en het behoud van 

de Tibetaanse taal en cultuur. 

Dit heeft ertoe geleid dat de stichting zich met name heeft bezig 

gehouden met verbetering van levensomstandigheden van de Tibetaanse 

plattelandsbevolking van de regio Sershul door hen te ondersteunen bij 

het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties om zo hun 

eigen bestaanszekerheid te kunnen realiseren nu en in de jaren hierna. 

Het faciliteren van onderwijs, de ondersteuning van het bedrijfsleven, de 

verbetering van de gezondheidszorg en de revitalisering van de 

Tibetaanse taal en cultuur dragen allen bij tot in lokale tradities 

verankerde toekomstbestendigheid van de plaatselijke gemeenschap. 

Dit hebben we steeds gedaan vanuit een geïntegreerde 

aanpak: samenwerkend met lokale partijen, duurzaam, met meetbare 

resultaten, vraag gestuurd en met het hanteren van een gecontroleerde 

project-budgettering, waarbij de fondsen direct ter beschikking komen 

van de vooraf bepaalde doelen. 
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2.3 Werkwijze 

TIBET 

Stichting Rigdzin heeft ervoor gekozen een langdurige 

samenwerkingsrelatie aan te gaan met Vistaproject Tibet. Er werden 

fondsen geworven in binnen- en buitenland, om in samenwerking met 

Vistaproject ontwikkelingsprojecten in Tibet tot stand te brengen. Aan de 

hand van deze projecten kon ook voorlichting gegeven worden over de 

omstandigheden in Tibet in bredere zin. De stichting Rigdzin Fonds 

hecht aan langdurige samenwerking, zodat de projecten over een langere 

periode kunnen worden ondersteund tot en met het moment van 

realisatie. 

Alle projecten in Tibet werden opgezet na een zorgvuldige 

voorbereiding door het managementteam van Vistaproject. De projecten 

sloten niet alleen aan bij de regionale overheidsplannen, maar vooral bij 

de noden van de Tibetaanse (voormalige) nomadenbevolking. Wij gaan 

ervan uit dat een project niet voltooid is als er een gebouw staat, maar 

dat het dan pas begint. Scholen en gezondheidscentra moeten nadat ze 

van start gegaan zijn, ook kwalitatief en duurzaam geborgd zijn en 

blijven. Door samen te zoeken naar de beste oplossingen binnen de 

mogelijkheden die zowel Stichting Rigdzin Fonds als Vistaproject heeft, 

hopen wij onze projecten tot een duurzaam succes te maken. 

Doordat Stichting Rigdzin Fonds in Nederland uitsluitend met 

vrijwilligers werkt, zijn er nauwelijks overheadkosten en worden de 

inkomsten vrijwel geheel aan projecten besteed. 

INDIA en NEPAL 

Alleen op ad-hoc basis worden projecten opgepakt in noodsituaties en in 

het geval van schrijnende individuele gevallen. 
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2.4 Koerswijziging vanaf 2021 

In het beleidsplan 2016-2021 is aangeven dat Stichting Rigdzin Fonds 

haar missie om het Vistaproject Tibet te ondersteunen, wilde voorzetten 

en uitbreiden. Er is in een periode van de afgelopen 15 jaar veel ervaring 

opgedaan op tal van vlakken variërend van soort project, de 

fondsenwerving daarvoor en de feitelijke uitvoering. 

Proefondervindelijk is er gaandeweg een eigen aanpak ontwikkeld en al 

doende werd allengs veel expertise opgebouwd bij het succesvol 

managen van de diverse activiteiten. Het doel is altijd geweest om deze 

bewezen aanpak op bredere schaal in te zetten en door middel van 

specifieke vervolgprojecten toegankelijk onderwijs en gezondheidszorg 

voor iedereen in de regio Sershul te realiseren. Deze plannen hebben we 

in de afgelopen jaren moeten bijstellen door ontwikkelingen die niet 

eerder waren voorzien. 

Het werd in de achter ons liggende periode steeds duidelijker dat de 

stichting de activiteiten in Tibet niet langer kan voorzetten op de manier 

waarop we dat gewend waren. Ondanks herhaalde pogingen om dit te 

veranderen, verlopen sinds het najaar van 2017 de contacten met de 

partnerorganisatie Vistaproject Tibet uiterst moeizaam. Bovendien is de 

overheveling van fondsen vanuit Nederland naar China gaandeweg al 

meerdere achtereenvolgende jaren onmogelijk gebleken, als gevolg van 

een restrictief beleid dat aldaar van overheidswege wordt gevoerd.  

Daar komt bij dat de medeoprichter en primaire fondsenwerver van de 

stichting Rigdzin, Elisa Kriek, in 2018 is overleden. Haar jarenlange 

inspanningen die hebben geleid tot grote resultaten, kunnen wij als 

bestuur van het Rigdzin Fonds niet op soortgelijke wijze vervolgen, 

daarvoor was zij te uniek. Zonder haar kennis, inzet, toewijding en 

persoonlijke betrokkenheid is het niet mogelijk gebleken om als stichting 

op dezelfde manier te blijven opereren als voorheen.  

Het bestuur heeft lang gehoopt dat het wegvallen van de door het 

Vistaproject geïnitieerde activiteiten en projecten in Tibet zelf een 

tijdelijke situatie zou zijn. Daar ziet het helaas niet naar uit. Bij gebrek 
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aan recente informatie uit Tibet kunnen wij vanuit Nederland  de actuele 

stand van zaken en de behoefte aan mogelijke vervolgtrajecten niet 

inschatten, laat staan nieuwe initiatieven ondersteunen. Naarmate deze 

situatie langer duurt, voorzien wij dat de kans kleiner wordt dat we 

vanuit Nederland onze gezamenlijke activiteiten met het Vistaproject 

Tibet in de nabije toekomst kunnen hervatten.  

Het bestuur heeft zich langdurig en intensief beraden op deze situatie: 

geen zicht op (mogelijke) follow-up-projecten in Tibet als gevolg van het 

wegvallen van de noodzakelijke contacten ter plekke gecombineerd met 

de ontbrekende stuwende kracht van Elisa Kriek, en heeft daaruit de 

consequenties getrokken. Het is met spijt dat wij niet anders kunnen 

concluderen dat het bestaansrecht van de stichting Rigdzin Fonds is 

komen te vervallen. Als zich geen positieve veranderingen in de situatie 

voordoen, ziet het bestuur geen andere mogelijkheid dan op termijn over 

te gaan tot het beëindigen van de activiteiten van de stichting. 

Vooruitlopend op dit besluit wordt vanaf 2021 de actieve 

fondsenwerving stil gelegd. De donateurs en sponsors zijn hiervan tijdig 

in kennis gesteld.  

Toen steeds duidelijker werd dat de periodieke informatie-uitwisseling 

met het Vistaproject in Tibet onmogelijk bleek te zijn  geworden en we 

dus de inspanningen daar niet meer konden volgen, heeft het bestuur de 

aandacht verlegd en zich gericht op het zoeken naar alternatieve 

bestedingsdoelen voor de ingezamelde fondsen, doelen die aansluiten bij 

het beleid zoals dit eerder werd gevoerd: activiteiten gericht op het 

welzijn van de Tibetaanse bevolking. Vanaf 2019 zijn diverse projecten 

op dit vlak financieel ondersteund. Voor zover hier sprake van was, is 

daarvan in nieuwsbrieven en jaarverslagen melding gemaakt aan onze 

donateurs.  
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2.5 Nieuw beleid 

Hoewel de stichting Rigdzin Fonds de actieve fondsenwerving vanaf 

2021 beëindigt, beschikt de stichting echter nog wel over financiële 

middelen die gedurende de afgelopen jaren bijeen zijn gebracht door 

onze trouwe en gewaardeerde sponsors en donateurs. Het bestuur wil 

de resterende middelen in algemene zin inzetten voor activiteiten die de 

doelstelling van de stichting onderschrijven en die zijn toegespitst op de 

positie van de Tibetaanse bevolking in het bijzonder. 

Het bestuur voelt zich vanuit de historie van de stichting Rigdzin Fonds 

verbonden met het lot van de Tibetanen wereldwijd. Velen van hen 

hebben hun geboortegrond moeten verlaten en proberen tot op de dag 

van vandaag elders een bestaan op te bouwen. De eigen taal, het unieke 

rijke culturele erfgoed en de diep gewortelde Boeddhistische traditie 

blijven van groot belang voor het behoud van de Tibetaanse identiteit. 

Zolang de stichting over de financiële middelen beschikt, zal het Rigdzin 

Fonds de Tibetaanse gemeenschap blijven ondersteunen, als ons een 

verzoek bereikt om bij te dragen aan een project of activiteit dat binnen 

de kaders van de stichtingsdoelstelling bijdraagt aan het welbevinden 

van de Tibetaanse bevolking in brede zin, zo mogelijk in Tibet zelf en 

anders waar ter wereld dan ook.  

Uiteraard zullen wij als bestuur ons inspannen om de ontvangen 

fondsen welke door Rigdzin Fonds worden gedoneerd aan derde 

partijen te toetsen aan criteria ten aanzien van besteding, integriteit en 

doelmatigheid. Daarover zullen wij, zoals dit altijd al het geval is 

geweest, via de ons ter beschikking staande kanalen informatie 

verstrekken. 
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3.0 BESTUUR VAN DE STICHTING RIGDZIN 

Het bestuur bestaat uit 3 leden, allen zijn vrijwilligers.  

 

3.1 Taken van de bestuursleden 

Algemene taken en werkzaamheden: 

alle bestuursleden kunnen uit hoofde van hun rol 

• meedenken over en beoordelen van projectvoorstellen; 
• meedenken over voorlichtings- en fondsenwervings-activiteiten in Nederland; 
• naar buiten treden namens de stichting; 
• werkzaamheden uitvoeren en activiteiten vervullen namens de stichting in    
   Nederland; 
• rapporteren over uitgevoerde taken tijdens de bestuursvergaderingen; 

• deelnemen in de algemene menings- en besluitvorming met betrekking 

tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde komen. 

Specifieke taken en werkzaamheden: 

De voorzitter: 
• leidt de organisatie; 
• treedt naar buiten namens de stichting; 
• voert samen met mede-bestuursleden de werkzaamheden uit; 
• denkt mee en beoordeelt projectvoorstellen; 
• stelt beleidsplannen, jaarverslagen en overige rapportages op; 
• rapporteert over al het bovenstaande tijdens bestuursvergaderingen; 
• neemt deel in de algemene menings- en besluitvorming met betrekking tot 
alle punten die binnen de organisatie aan de orde komen 

 

De secretaris: 
• notuleert bestuursvergaderingen; 
• behandelt en archiveert de inkomende en uitgaande post en e-mail; 
• treedt naar buiten namens de stichting; 
• denkt mee en beoordeelt projectvoorstellen; 
• voert samen met mede-bestuursleden de werkzaamheden uit; 
• rapporteert over al het bovenstaande tijdens bestuursvergaderingen; 
• neemt deel in de algemene menings- en besluitvorming met betrekking tot 
alle punten die binnen de organisatie aan de orde komen. 
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De penningmeester 
• volgt de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven ten opzichte van geplande 
inkomsten en uitgaven; 
• beheert de financiële administratie van de stichting in het algemeen; 
• denkt mee en beoordeelt projectvoorstellen; 
• voert samen met mede-bestuursleden en vrijwilligers de werkzaamheden uit; 
• denkt mee en beoordeelt projectvoorstellen; 
• verzorgt het financiële jaarrapport; 
• volgt wettelijke en juridische regelingen m.b.t. doneren en fondsenwerving; 
• rapporteert over al het bovenstaande tijdens bestuursvergaderingen; 

• neemt deel in de algemene menings- en besluitvorming met betrekking 

tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde komen 

 

Daarnaast zijn er een aantal specifieke taken die de bestuursleden ad hoc 

vervullen op het gebied van voorlichting en fondsenwerving, publiciteit 

en ICT-beheer 

 

3.2 Vergoedingen 

Bestuursleden en andere vrijwilligers kunnen gemaakte kosten en 

geïnvesteerde tijd in het kader van het uitvoeren van activiteiten voor de 

stichting, declareren. 

Voor het uitbetalen van vrijwilligersvergoedingen gelden de maximum 

toegestane bedragen die de Belastingdienst hanteert. Het uit te keren 

bedrag blijft onder het maximaal toegestane bedrag, zodat de vrijwilliger 

geen belasting hoeft te betalen over de vergoeding en de stichting deze 

vergoedingen niet hoeft door te geven aan de Belastingdienst.  

Omdat stichting Rigdzin Fonds door de belastingdienst is aangewezen 

als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), kunnen vrijwilligers 

gemaakte kosten aftrekken van hun inkomstenbelasting, mits ze aan een 

aantal voorwaarden voldoen. De vrijwilliger kan van de vergoeding 

afzien en de kosten als gift aftrekken, in dit geval is de hoogte van de gift 

gelijk aan het bedrag van de mogelijke vergoeding. Stichting Rigdzin kan 
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in die gevallen een verklaring afgeven dat de vrijwilliger zich ook 

daadwerkelijk heeft ingezet voor de stichting, de kosten heeft gemaakt 

en afgezien heeft van vergoeding van de kosten. 

Stichting Rigdzin Fonds streeft ernaar de kosten van de organisatie en 

vergoedingen aan bestuursleden en vrijwilligers zo laag mogelijk te 

houden, zodat zoveel mogelijk de inkomsten aan de doelstelling besteed 

kunnen worden.  

 

3.4 Communicatie met donateurs en belangstellenden 

Donateurs en belangstellenden ontvangen minimaal 1 keer per jaar, of 

vaker als daar aanleiding toe bestaat, de nieuwsbrief van stichting 

Rigdzin Fonds met berichten over de besteding van fondsen aan de 

ondersteunde doelen.  

 

3.5. Klachten 

Klachten, opmerkingen en vragen worden schriftelijk per post of e-mail 

ontvangen. Eenvoudige zaken worden direct door een van de 

bestuursleden beantwoord en opgelost. Zwaarwegende zaken worden in 

het bestuur besproken. De indiener krijgt bericht wanneer dit in een 

vergadering besproken wordt en ontvangt binnen twee weken na de 

vergadering schriftelijk bericht. 
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4.0 RESULTATEN BELEIDSPLAN 2016-2020, een terugblik in 

vogelvlucht 

4.1 Tibet 

De in het vorige beleidsplan 2016-2021 gestelde doelen zijn gedeeltelijk 

behaald. Door onvoorziene omstandigheden kon echter het overgrote 

deel van de plannen niet worden gerealiseerd.  

De ambitie was om samen met de partnerorganisatie meer 

onderwijsfaciliteiten bij het Ju Mipham Educatiecentrum te Sershul te 

realiseren en het concept daarvandaan verder over de regio te 

verspreiden. Andere voornemens hielden verband met de uitbreiding 

van activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg.  

Naast het al bestaande basisonderwijs is in 2016 bij het Ju Mipham 

Educatiecentrum uitgebreid met middelbaar onderwijs omdat de 

hiervoor benodigde lokalen konden worden bijgebouwd. Ook werd de 

capaciteit van het internaat vergroot en zijn meubilair en leermiddelen 

aangeschaft. 

In 2016 is tevens gestart met de herbouw van een gezondheidscentrum 

en dit kon in 2017 geopend worden. Verder is in Tibet in 2017 nog een 

individuele financiële tegemoetkoming verstrekt voor een noodzakelijke 

medische behandeling na een ongeluk.   

De stichting Rigdzin Fonds heeft zich in Nederland sinds 2004 succesvol 

ingespannen om de benodigde fondsen te werven voor de cofinanciering 

van deze projecten. Hoewel in dat jaar de omstandigheden voor bezoek 

van buitenlanders al verder werden ingeperkt, is het nog mogelijk 

geweest voor Elisa Kriek om in 2017 in haar rol als voorzitter de 

projecten persoonlijk te bezoeken. Na haar overlijden in 2018 heeft het 

bestuur bij herhaling geprobeerd contact te leggen met het management 

van het Vistaproject in Tibet om te informeren naar mogelijke nieuwe 

projecten die ondersteund zouden kunnen worden vanuit Nederland. 

Deze inspanningen zijn zonder resultaat gebleven omdat het uitwisselen 

van informatie om uiteenlopende oorzaken niet mogelijk is gebleken. 
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Mede om deze redenen konden de doelen die naast de hierboven 

vermelde nog werden voorzien in het vorige beleidsplan, helaas niet 

verder ontwikkeld worden. 

 

4.2 Nepal en India  

In Nepal en India is in 2016 en in 2017 op individuele basis een 

tegemoetkoming verschaft in de studiekosten van twee studenten.   

Bij het zoeken naar nieuwe bestedingsdoelen voor de ingezamelde 

fondsen heeft het bestuur zich eind 2018 in verbinding gesteld met het 

centrum Chagpori te Amsterdam. Vanuit dit centrum voor Tibetaanse 

geneeskunde worden een aantal projecten in India gefaciliteerd, die 

vergelijkbaar zijn met eerdere door het stichting Rigdzin Fonds 

ondersteunde activiteiten. Verder heeft het bestuur contact gezocht met 

Tibetfonds Dolma, dat zich richt op Tibetaanse vluchtelingen in India, 

onder meer verblijvend in een vluchtelingenkamp in Mundgod gelegen 

in zuidelijk India.   

In 2019 heeft de Stichting Rigdzin Fonds een aantal studenten 

gesponsord die de opleiding Tibetaanse geneeskunde volgen bij 

Chagpori in India. 

Via de stichting Tibetfonds Dolma is een donatie verstrekt aan het 

Tibetaanse vluchtelingenkamp in Mundgod in India voor de aanschaf 

van noodzakelijke apparatuur.  

In maart 2020 werd de wereld getroffen door een pandemie. Het spreekt 

vanzelf dat de allerarmsten en meest behoeftigen het hardste worden 

geraakt door de gevolgen hiervan ten aanzien van gezondheid en 

economie. Dit geldt zeker voor de Tibetaanse vluchtelingen die 

verblijven in kampen in India, Nepal en Ladakh. Het bestuur heeft 

daarom besloten in dit jaar aan drie organisaties die werkzaam zijn in 

regio’s die zwaar lijden onder de gevolgen van de pandemie, een 

bijdrage te doneren voor noodhulp in de vorm van voedsel en medicatie.  
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5.0 DOELEN en BELEID 2021-2026 

De komende jaren bouwt de stichting Rigdzin Fonds alle activiteiten af. 

Dit betekent dat de fondsenwerving met ingang van 2021 wordt gestaakt 

In 2020 zijn hiervoor al de benodigde beginstappen gezet in de vorm van 

het informeren van donateurs en sponsors. 

De nog resterende middelen worden door het bestuur beheerd conform 

de eisen die de wet stelt aan een stichting met ANBI-status. De financiële 

middelen waarover de stichting beschikt, kunnen worden ingezet voor 

doeleinden die in overeenstemming zijn met de uitgangspunten die de 

stichting heeft vastgelegd en zoals deze in het verleden zijn gehanteerd 

met betrekking tot toetsingscriteria en besteding. Op het moment dat de 

middelen zijn uitgeput, wordt de stichting officieel opgeheven en 

uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wanneer precies dit het 

geval zal zijn is nu nog niet aan te geven. Het bestuur zal de donateurs 

en sponsors blijven informeren over de voortgang. 

 

6. PUBLICITEIT 

6.1. Publiciteit en voorlichting 

Stichting Rigdzin Fonds beheert twee websites voor publicitaire 

doeleinden: die van stichting Rigdzin Fonds en die van het Vistaproject. 

De website van het Vistaproject zal op termijn vervallen, aangezien deze 

voornamelijk is gericht op fondsenwerving en 

verantwoordingsrapportages over ondersteunde projecten. De website 

van de stichting Rigdzin Fonds blijft bestaan zo lang de stichting nog 

functioneert en niet is opgeheven. Via deze website wordt informatie 

verschaft over de aard en de omvang van de donaties die de stichting 

heeft verstrekt. Als daartoe aanleiding bestaat en er is nieuwswaardige 

informatie te melden, zal er vanuit de stichting een nieuwsbrief worden 

verzonden.  
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Stichting Rigdzin Fonds streeft een zo groot mogelijke transparantie na 

en conform de richtlijnen van de ANBI-regelgeving worden een 

beleidsplan en een jaarverslagen gepubliceerd. 

Stichting Rigdzin Fonds heeft geen CBF of ander keurmerk aangevraagd 

in verband met daarmee gepaarde gaande hoge kosten. 

 

6.2 Anbi status en Geefwet 

De Geefwet is een samenstel van faciliteiten ten behoeve van de goede 

doelen sector uit een aantal fiscale wetten. Een aantal van die faciliteiten 

is er in het bijzonder op gericht het geven aan goede doelen te 

bevorderen. Hierbij kan worden gedacht aan de giftenaftrek in de 

inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting en de vrijstelling van 

schenk- en erfbelasting voor verkrijgingen door of van goede doelen 

instellingen. De faciliteiten zijn voor een belangrijkdeel gekoppeld aan 

het hebben van de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) 

voor de verkrijgende of uitdelende instelling. Instellingen kunnen door 

de Belastingdienst als ANBI worden aangemerkt als zij aan een aantal 

voorwaarden voldoen. Stichting Rigdzin Fonds heeft deze ANBI status 

en zal deze behouden zo lang als dit voor het opereren van de stichting 

noodzakelijk is.  

Vanaf 1 januari 2014 zijn een aantal wijzigingen in de Geefwet van kracht 

geworden. Een van de wijzigingen betreft de publicatieplicht van ANBI’s 

om een aantal gegevens aan elke belanghebbende beschikbaar te stellen 

en te publiceren op internet. De publicatieplicht heeft tot doel de 

transparantie in de goede doelen sector te bevorderen. 

Voor Stichting Rigdzin Fonds betekent dit een verplichting tot het 

publiceren: 

- De officiële naam en eventueel ook de meer populaire naam; 

- RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie 

Nummer); 



14 
 

Beleidsplan Stichting Rigdzin Fonds 2021 - 2026 

- Contactgegevens, vestigingsadres of postbusnummer en 

telefoonnummer of e-mailadres; 

- Doelstelling, dat wil zeggen kort en begrijpelijk het doel, de missie en 

de bestaansreden; 

- Actueel beleidsplan, eventueel een publieksvriendelijke versie van de 

hoofdlijnen van het beleidsplan; 

- De samenstelling van het bestuur en het beloningsbeleid; 

- Een verslag van de uitgeoefende activiteiten; 

- Inzage in de financiële huishouding door publicatie van de 

(samenvatting van de) balans en de staat van baten en lasten, met een 

toelichting. 

 

7.0 BEGROTING 2021-2026 

Stichting Rigdzin Fonds ondersteunt geen eigen projecten meer met 

ingang van 2021. In plaats daarvan kunnen andere organisaties een 

verzoek indienen bij het stichtingsbestuur voor de ondersteuning aan 

een specifieke activiteit of project. Het bestuur toetst deze aanvragen 

alvorens een donatie toe te kennen. 

7.1 Kosten 

Door alle werkzaamheden zelf te laten vervullen door de leden van het 

bestuur streeft Stichting Rigdzin Fonds ernaar de kosten zo laag mogelijk 

te houden. 

 

I. Jongejan    J. Appel   A. Dijkstra  

Voorzitter   secretaris   penningmeester  


