
Stichting Vrienden van het Roosevelt Institute for 
American Studies 
 
Beleidsplan 2022 
 
 
I. Doelstellingen 
 
1) De Stichting Vrienden van het Roosevelt Institute for American Studies heeft ten doel het 
verwerven en beheren van middelen ten behoeve van de activiteiten van het Roosevelt 
Institute for American Studies te Middelburg. De middelen zijn bedoeld om bij te dragen aan 
de kosten voor o.a. congressen; seminars; publieksevenementen; onderzoeksbeurzen en de 
aanschaf van boeken en archiefmateriaal voor de RIAS bibliotheek.  
 
2) De stichting beoogt niet het maken van winst.  
 
3) In 2022 wordt een aanvraag voor ANBI status ingediend. 

 
 
II. Werving van gelden 
 
1) Het vermogen van de stichting zal conform de Artikel 3 van de statuten worden gevormd 
door: 

a. vergoedingen voor door de stichting georganiseerde activiteiten en verrichte 
diensten; 

b. subsidies; 
c. schenkingen, erfstellingen en legaten; 
d. opbrengst van belegde middelen; 
e. alle andere inkomsten en baten. 

 
2) In 2022 en de jaren hierna wordt voornamelijk ingezet op schenkingen. Belangstellenden 
(zijnde in eerste instantie de deelnemers van RIAS activiteiten, leden van de Netherlands 
American Studies Association, studenten NAS in Nederland en andere betrokkenen) worden 
in de gelegenheid gesteld om ‘Friend of the RIAS’ te worden. Er worden vier categorieën 
lidmaatschap onderscheiden: 
 

a. ‘Good Neighbor’ member status: €25,- per jaar  
b. ‘Four Freedoms’ member status: €100,- per jaar 
c. ‘VIP’ member status: €250,- per jaar 
d. ‘Golden’ members status: schenkingen vanaf €2.500,-  

 
Deze worden in bijgevoegde flyer nader toegelicht. ‘Vrienden van het RIAS’ worden 
verzocht hun schenkingen rechtstreeks naar de zakelijke bankrekening van de stichting over te 
maken. (Contant geld wordt niet geaccepteerd.)  
 
3) Zodra de (lopende) aanvraag voor een zakelijke bankrekening bij de ABN AMRO en de 
aanvraag voor ANBI status rond zijn, zal worden begonnen met werving. Dit zal in eerste 



instantie gebeuren door middel van directe uitnodiging via de netwerken van het RIAS en 
advertenties op de website en social media accounts van het RIAS. 
 
 
III. Beheer van het vermogen van de stichting 
 
1) Het vermogen van de stichting wordt door de vier bestuursleden beheerd. De geworven 
middelen staan op een zakelijke bankrekening t.n.v. de stichting. (Hiervoor is bij de ABN 
AMRO een aanvraag ingediend.) De voorzitter (dhr. H.W. van den Doel) en de uitvoerende 
bestuurder (dhr. D.A. Pargas) zijn tekenbevoegd om zakelijke banktransacties uit te voeren. 
 
2) De uitkering van de geworven middelen aan het RIAS zal door middel van gemotiveerde 
subsidieaanvragen plaatsvinden. Deze aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden 
ingediend en zullen tijdens de bestuursvergaderingen worden besproken en in behandeling 
genomen. De bestuursleden toetsen iedere aanvraag aan de hand van de beschikbare middelen 
en de doelstellingen van de stichting. Uitsluitend activiteiten die het algemeen belang dienen 
zullen door de stichting gefinancierd worden. Bij goedkeuring zal het aangevraagde bedrag 
aan het RIAS worden uitgekeerd. 
 
3) Bestuursleden kunnen hun reiskosten van en naar Middelburg voor bestuursvergaderingen 
vergoed krijgen. Declaraties tot maximaal €50 worden door de uitvoerende bestuurder 
afgehandeld. De bestuursleden ontvangen geen verdere beloningen. 
 
 
3) De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de integriteit van de 
stichting. Het bestuur is bevoegd om zo nodig donateurs om een Verklaring Omtrent Gedrag 
te vragen. ‘Vrienden van het RIAS’ die een ‘Golden’ member status aanvragen worden 
structureel verzocht een Verklaring Omtrent Gedrag aan te leveren. Donateurs uit de 
Verenigde Staten worden verzocht hun schenkingen aan de ‘Friend Account’ van het RIAS 
bij de Netherlands America Foundation te New York te doen. 
 
4) De penningmeester wordt verzocht de baten en lasten bij te houden en op de laatste 
bestuursvergadering van het boekjaar een financieel overzicht aan te leveren. Het bestuur is 
bevoegd een externe account aan te stellen om de jaarstukken te controleren.  
 
 
IV. Bestuur  
Het bestuur van de stichting bestaat in 2022 uit: 
 
Dhr. H.W. van den Doel (voorzitter) 
Dhr. G.F.A. van Harten (penningmeester) 
Mw. L. Frank (secretaris) 
Dhr. D.A. Pargas (uitvoerend bestuurslid) 
 
 
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 oktober 2022 


