Beleidsplan van de
Stichting Boschuysen
Het doel van de Stichting Boschuysen ( Boschuysen) is zoals ook verwoord in de statuten:
De opvang, verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jeugdige personen, in
beginsel niet ouder dan dertig jaar, die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig
hebben, te bevorderen.
Boschuysen stelt hiervoor middelen beschikbaar aan instellingen, verenigingen of stichtingen
die zich bezig houden met opvang, scholing of ontwikkeling van bovengenoemde jeugdige
personen. Het is de bedoeling dat deze middelen aan individuele projecten verschaft worden
en dus niet aan de algemene financiering van bedoelde instellingen etc. Tevens is de intentie
dat projecten uit de Haagse regio een zekere voorkeur hebben.
Ondersteuning voor projecten dienen schriftelijk door het invullen van een vragen formulier
te worden aangevraagd. Daarbij moet tenminste naast de project beschrijving een bewijs van
inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de aanvragende instelling, een recent
jaarverslag en een dor een accountant goedgekeurde jaarrekening te worden overgelegd.
Aanvraag formulieren zijn beschikbaar via de website van Boschuysen.
Na beoordeling legt de rentmeester de aanvragen voorzien van een advies voor aan het
Bestuur ter beslissing. Het Bestuur komt hiervoor op regelmatige wijze bijeen, momenteel
circa 10 maal per jaar. Zonodig bezoeken Bestuursleden projecten om de beoordeling van
aanvragen, toekenningen en afwijzingen te onderbouwen. Elk project dient na afloop en waar
relevant ook tussendoor geëvalueerd te worden.
Boschuysen beschikt hiertoe over een vermogen dat is voortgekomen uit de erflating van
Crispijn van Boschuysen en Agneyse Pietersdochter die in 1564 een som gelds nalieten
waaruit het Hervormd Burgerweeshuis te Den Haag werd opgericht. Toen rond 1965 er geen
maatschappelijke behoefte meer bleek te bestaan voor een Weeshuis kreeg Boschuysen haar
huidige doel.
Boschuysen tracht dit te bereiken uit:
 Inkomsten uit vermogen
 Giften en subsidies
 Alle andere baten.
Daar Boschuysen zich niet actief inzet om inkomsten uit giften en subsidies of op andere
wijze te verwerven is in de praktijk het vermogen de bron waaruit de ter beschikking gestelde
middelen voortkomen.
Het bestuur heeft zich daarbij ten doel gesteld te trachten het vermogen over lange termijn
welvaartsvast in stand te houden. Het vermogen bestaat uit aandelen, obligaties, liquiditeiten,
landerijen en onroerend goed.
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Daarbij is gekozen voor een percentage van 3% van het totale vermogen dat jaarlijks
beschikbaar is voor de totale uitgaven van Boschuysen, inclusief kosten.
De vooronderstelling hierbij is dat op basis van langjarige financiële statistieken voor een
gemengd belegd vermogen een resultaat behaald zou moeten kunnen worden waarbij bij een
dergelijk uitkeringspercentage het vermogen de reële inflatie zou kunnen bijhouden en dus
intact blijft, zoals in de bedoeling van de stichters lag.
Met enige regelmaat wordt door het Bestuur bekeken in hoeverre dit uitkeringspercentage nog
aan de bedoelingen voldoet en kan het indien nodig bijgesteld worden. Het is echter
nadrukkelijk de bedoeling dat gekozen wordt voor een langjarig beleid en dat bijstelling van
het uitkeringspercentage slechts in bijzondere omstandigheden zal geschieden
Het bestuur wordt bij het beheer van het vermogen geadviseerd door gerenommeerde
adviseurs zoals financiële instellingen en rentmeesters. Vanuit het Bestuur is een financiële
commissie gevormd die als eerste aanspreekpunt voor deze adviseurs optreedt. Rapportage
over de behaalde resultaten vind plaats aan het gehele Bestuur op regelmatige basis.
Teneinde duidelijkheid in het beleggingsbeleid te krijgen is een Beleggingsstatuut door het
bestuur vastgesteld.
Het Bestuur streeft er te allen tijde naar ervoor te zorgen dat de totale kosten van Boschuysen
in een redelijke verhouding staan tot de totale uitgaven.
Het Bestuur bestaat uit zes leden, waarvan drie vrouwen en drie mannen. Er zijn geen banden,
familie- of anderzijds met de oorspronkelijke erflaters en ook verder is er geen familie
verwantschap tussen de bestuursleden. Het voorzitterschap van Boschuysen rouleert. Elk
bestuurslid komt een keer aan de beurt.
Statutair kunnen zij maximaal gedurende een periode van 12 jaar deel van het bestuur
uitmaken en dienen bovendien in ieder geval bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar af te
treden. Tevens is er een rooster van aftreden waarbij bestuursleden telkens voor een periode
van vier jaar herbenoemd kunnen worden.
Het Bestuur wordt ondersteund door een Rentmeester die optreedt als Chef de Bureau en zorg
draagt voor de administratieve en financiële taken. Tevens bereidt hij de projecten voor waar
het Bestuur zijn goedkeuring aan moet verlenen.
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De jaarrekening van de Stichting wordt telkenjare gecontroleerd en goedgekeurd door een
Accountant. Daarnaast wordt het formele toezicht op de jaarrekening traditioneel uitgeoefend
door de Burgemeester van Den Haag die elk jaar in een vergadering met het Bestuur deze
bespreekt.
De leden van het bestuur ontvangen vacatiegeld dat jaarlijks wordt vastgesteld.
Zolang het Bestuur dat noodzakelijk en nuttig vindt, is de Stichting Boschuysen lid van de
Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN).
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