
ANBI  
 
Naam  
Stichting Prof. Steenkamp Fonds, statutair gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende te 
2512 XA Den Haag, Buitenom 18 (correspondentieadres: Van Lennepweg 17, 2597 LG 
Den Haag) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 41153979, hierna: het “Steenkamp Fonds”.   
 
Doel 
1. De stichting heeft ten doel: 

a. de verbreiding in binnen- en buitenland van het christen-democratisch 
gedachtengoed, zowel in zijn historische als actuele verschijningsvorm, 
en in het bijzonder in het bijzonder van de christen-democratische 
politiek overtuiging;  

b. de bevordering van christen-democratische politieke organisatie en de 
door christen-democratie geïnspireerde maatschappelijke initiatieven, 
in het bijzonder ten aanzien van wetenschappelijke studie, kader- en 
vormingswerkactiviteiten, mede ter bevordering van politiek en 
maatschappelijke participatie in een democratische en sociale 
rechtsstaat.  

c. bevordering van de, van uit dit gedachtengoed en vanuit onder andere 
wetenschappelijke studie, binnen de christen-democratische ontplooide 
politieke overtuiging; 

2. Zij tracht dit doel te bereiken door: 
a. de werving en het beheer van financiële middelen op eigen naam of ten 

behoeve van christen-democratische en andere, verwante organisaties; 
en  

b. de subsidiering uit haar algemene of specifieke middelen van 
activiteiten die dienstbaar zijn aan de verwerkelijking van haar 
doelstellingen, zoals wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, 
symposia in binnen en buitenland, publicaties met name de resultaten 
van genoemd onderzoek, en die symposia,  kader- en vormingswerk, 
uitwisselingen in binnen- en buitenland, katholieke of reformatorische 
activiteiten die in lijn zijn met de doelstellingen van de stichting. 

 
Bestuur 
Het bestuur van het SF bestaat per 1 januari 2015 uit: 
 
de heer drs. R. (Rein) Willems, voorzitter 
de heer mr. G.H.H.J. (Geert) Janssen, secretaris 
de heer drs. G.P.M. (Geert) van den Goor, penningmeester 
de heer drs. J.S.J. (Hans) Hillen, lid 
de heer J. (Jan) ten Hoopen, lid 
de heer drs. G. (Gerrit) de Jong, lid  
mevrouw mr. Y.E.M. (Yvonne) Timmerman-Buck, lid 
 
 



Beloning 
Alle bestuursleden van het Steenkamp Fonds verrichten hun werkzaamheden 
onbezoldigd. Zij ontvangen geen beloning, geen onkostenvergoeding en geen 
vacatiegeld. Het SF heeft geen medewerkers. 
 
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/Fiscaal 
nummer  
Het Steenkamp Fonds heeft van de Belastingdienst het volgende RSIN of Fiscaal 
nummer gekregen: 809086669.  
 
Het Steenkamp Fonds is geen culturele instelling. 
 
Actueel beleidsplan 
Het Steenkamp Fonds heeft een beleidsplan. De hoofdlijnen van het  actuele 
beleidsplan (2014-2018) zijn als volgt: 
 

Missie en Doelstelling 
Het Steenkamp Fonds heeft ten doel: 

 de verbreiding in binnen- en buitenland van het christendemocratisch 
gedachtengoed, zowel in zijn historische als actuele verschijningsvorm, en in 
het bijzonder van de christendemocratische  politieke overtuiging; en  

 de bevordering van christendemocratische politieke organisatie en door de 
christendemocratie geïnspireerde maatschappelijke initiatieven in binnen- en 
buitenland, in het bijzonder ten aanzien van wetenschappelijke studie, kader- 
en vormingswerkactiviteiten, mede ter bevordering van politieke en 
maatschappelijke participatie in een democratische en sociale rechtsstaat. 

 
Werkwijze 
Het Steenkamp Fonds ondersteunt met een jaarlijkse financiële bijdrage 
activiteiten van het Steenkamp Instituut, zoals, bijvoorbeeld: de Talentacademie, 
de Winterschool en het Professor Steenkamp Debattoernooi. Bij het Steenkamp 
Instituut wordt aanstormend talent opgeleid voor posities binnen het CDA, zoals 
raadsleden, wethouders, gedeputeerden, leden van de Staten-Generaal en 
Ministers.  

 
Fondsenwerving 
Het Steenkamp Fonds kent “Vrienden en Vriendinnen” die met (periodieke) 
schenkingen het werk van het Steenkamp Fonds ondersteunen. Jaarlijks vindt 
een besloten lunch plaats van de Vrienden en Vriendinnen, gedurende welke de 
activiteiten en de financiën van het Steenkamp Fonds worden besproken en 
geëvalueerd. Het Steenkamp Fonds streeft naar een zodanige omvang van de 
financiële middelen dat zekerstelling op middellange termijn van de jaarlijkse 
bijdrage aan het Steenkamp Instituut gewaarborgd is. 
 
Beheer van het vermogen van de Stichting 
De penningmeester beheert het vermogen van het Steenkamp Fonds conform 
het door het bestuur vastgestelde treasuryplan. Hij brengt verslag uit aan het 



bestuur gedurende de bestuursvergaderingen van de financiële resultaten en 
beleggingen en stelt jaarlijks een jaarverslag en een jaarrekening op, die door 
een registeraccountant van een goedkeurende verklaring moet worden voorzien. 
De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen honorarium en geen 
onkostenvergoeding. De penningmeester houdt ook de overige kosten zo 
minimaal mogelijk om maximaal te kunnen bijdragen aan de doelstelling van de 
Stichting. 
 
Besteding van het vermogen van de instelling 
Op basis van de jaarbegroting van het Steenkamp Instituut en het aantal 
deelnemers aan de verschillende opleidingen van het Steenkamp Instituut, 
bepaalt het bestuur van het Steenkamp Fonds jaarlijks de hoogte van de 
jaarbijdrage aan het Steenkamp Instituut. Zij stelt het Steenkamp Instituut 
schriftelijk op de hoogte van de vastgestelde bijdrage voor enig jaar. 
 
Verslag 
Het Steenkamp Instituut brengt jaarlijks verslag uit over de uitgevoerde 
activiteiten en opleidingen, alsmede over het aantal deelnemers en het aantal 
geslaagden. Ook de redenen en achtergronden van de deelnemers, die de 
opleiding niet succesvol hebben afgerond, worden toegelicht. 

 

Verslaglegging 
Het laatste jaarverslag van het Steenkamp Fonds kunt u hier downloaden.1  
 
Contactgegevens 
Bezoekadres: 
Buitenom 18 
2512 XA Den Haag 
 
Correspondentieadres: 
Van Lennepweg 17 
2597LG Den Haag 
 
Emailadres: 
ghhj.janssen@gmail.com  
 
Overig 
Voor meer informatie over ANBI en fiscaliteit verwijzen wij u graag naar de website 
van de belastingdienst. 
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/ 
 
 
 
  
 

                                                 
1
 GHHJ: hier graag een hyperlink opnemen en ik zal de penningmeester van het SF, de heer drs. G.P.M. 

(Geert) van den Goor verzoeken het laatst jaarverslag aan te leveren.    
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