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BEKNOPT BELEIDSPLAN  

Het beleid van Adessium Foundation is gericht op het verwezenlijken van haar missie: het bijdragen 

aan een samenleving die mensen stimuleert in harmonie te leven met elkaar en met hun omgeving. 

De stichting werkt aan een evenwichtige samenleving gekenmerkt door integriteit, balans tussen 

mens & natuur en medemenselijkheid. 

Adessium Foundation geeft invulling aan haar missie door begunstigden te selecteren die zich richten 

op onderwerpen van maatschappelijk belang. Deze begunstigden streven naar het bewerkstelligen 

van een blijvend positieve verandering in de samenleving. De stichting steunt organisaties in 

Nederland alsook initiatieven gericht op de Europese samenleving en de daarop van invloed zijnde 

factoren. Naast financiële bijdragen verleent Adessium Foundation ondersteuning gericht op 

capaciteitsversterking van deze organisaties. 

Op grond van het meerjarenbeleidsplan 2018-2020 ondersteunt Adessium Foundation initiatieven die 

bijdragen aan de doelstellingen van de volgende drie programma’s: 

1. Publiek Belang 

2. Mens & Natuur 

3. Sociale Initiatieven 

Gedurende de periode 2018-2020 voorziet Adessium Foundation dat zij gemiddeld circa € 17 miljoen 

per jaar aan de doelstellingen zal besteden. Adessium Foundation streeft naar een zo hoog mogelijk 

sociaal-maatschappelijk rendement per gedoneerde euro. Zij hanteert een proactieve aanpak, hetgeen 

betekent dat Adessium Foundation zelf haar (potentiële) begunstigden selecteert. Als donor investeert 

Adessium Foundation waar mogelijk in meerjarige partnerships met kwalitatief hoogstaande 

uitvoerende partners. Vaak is de ondersteuning gericht op versterking van de organisatie, zodat de 

partner (ook) haar institutionele ambities kan verwezenlijken. Adessium Foundation bevordert de 

kwaliteit van de partnerships en de impact van het werk van begunstigden door middel van actieve 

monitoring en het uitvoeren van externe evaluaties. 

Adessium Foundation is gestructureerd als zuiver vermogensfonds; zij werft geen geld en goederen bij 

niet-gelieerde partijen. Adessium Foundation krijgt op grond van meerjarige afspraken periodiek een 
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schenking van een gelieerde stichting. Adessium Foundation besteedt haar inkomsten aan donaties 

ten behoeve van begunstigden en aan de in dat kader door Adessium Foundation gemaakte kosten. 

Het beleid van Adessium Foundation wordt bepaald door een bestuur dat bestaat uit drie leden. De 

bestuursleden krijgen geen andere beloning dan een niet-bovenmatig vacatiegeld. Adessium 

Foundation heeft een tweehoofdige directie. Het beloningsbeleid voor directie en medewerkers is erop 

gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en 

verantwoord zijn voor personen die vergelijkbare werkzaamheden verrichten. Het beloningsbeleid 

dient de stichting in staat te stellen om gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden. De 

administratie van Adessium Foundation wordt gevoerd door het operationele team dat kantoor houdt 

in Reeuwijk. Het vermogen van Adessium Foundation wordt aangehouden bij gerenommeerde 

financiële partijen. 

In de statuten is vastgelegd dat Adessium Foundation geen winstoogmerk heeft en een batig saldo na 

vereffening zal worden uitgekeerd aan een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige 

doelstelling. 

 


