Beleidsplan Stichting Burgerweeshuis en Kinderhuis
Het Burgerweeshuis is een stichting die is voortgekomen uit een burgerinitiatief uit 1560.
In dat jaar nam een aantal vooraanstaande Burgers in Deventer op zich een weeshuis op te richten
voor welgestelde wezen en te garanderen dat zij een goede opvoeding zouden krijgen.
De bezittingen van deze wezen vervielen aan het Bestuur, een regentencollege.
Veel oude steden in Nederland die in de Gouden Eeuw rijk waren geworden door de handel hebben
dergelijke weeshuizen binnen hun muren.
In 2010 vierde het huidige bestuur dat de Stichting inmiddels 450 jaar bestaat.
Hoewel de zorg voor weeskinderen niet meer een taak is voor particuliere stichtingen, is de Stichting
Burgerweeshuis nog altijd actief en heeft bij diverse statutenwijzigingen in het verleden gezocht naar
een te behartigen doel dat dicht ligt tegen de oorspronkelijke taakstelling.
Bij de laatste statutenwijziging in 2006 is opnieuw het doel geformuleerd. Het Burgerweeshuis heeft
tot doel het behartigen van de stoffelijke en geestelijke belangen van wezen, halfwezen en andere
minderjarigen woonachtig in de Gemeente Deventer.
In de praktijk wordt deze doelstelling als volgt in de praktijk gebracht.
Op twee dagen in de week wordt spreekuur gehouden in het Bestuurshuis van de Stichting door de in
dienstbetrekking werkzame bureaumedewerkster van de Stichting.
Verzorgers van minderjarige kinderen die opgroeien in een éénoudergezin kunnen voor hun kinderen
periodieke ondersteuning aanvragen.
Het bestuur beslist in haar vergaderingen of de onderstanden daadwerkelijk kunnen worden verleend.
Dit gebeurt zoveel als mogelijk is op grond van vooraf vastgestelde criteria.
Het recht op onderstand vervalt zodra een kind de leeftijd van 18 jaar bereikt.
De onderstanden die de Stichting verleent, worden betaald uit eigen middelen.
Deze middelen zijn:
- Opbrengsten uit verpachting van boerderijen
- Opbrengsten uit verpachting van landerijen
- Opbrengsten uit verhuur van woningen
- Opbrengsten uit beleggingen
- Donaties of schenkingen
- Erfstellingen of legaten
- Andere wettige verkrijgingen en baten
De Stichting opereert niet actief op het terrein van Fondsenwerving. Evenmin adverteert de Stichting
met haar activiteiten.
Het bestuur van de Stichting beheert haar goederen en vermogen op een zodanige wijze dat de
jaarlijkse begroting sluitend kan worden afgesloten. Dat houdt in dat geen financiële risico’s worden
genomen. Beleggingen zijn uitsluitend in waardepapieren die een gegarandeerde opbrengst
opleveren.
Daar waar de Stichting beleggingen bezit in landelijke eigendommen neemt zij daarbij de algemene
normen rond het behoud en herstel van landschapsschoon in acht.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.

