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Voorwoord            
Dit beleidsplan geeft weer wat de strategie van de SHS Delft is en op welke manier deze strategie vertaald 

wordt in dagelijks beleid en activiteiten binnen het bestuur. Daarnaast wordt het beheer van de stichting 

omschreven. Het beleidsplan is binnen de organisatie geen losstaand document. Het is veel meer een 

raamwerk, waarin de statuten, het ondernemingsplan (de strategie) en het bestuursreglement gekoppeld 

worden aan een reeks toetsbare operationele activiteiten. Deze activiteiten worden jaarlijks door het bestuur 

van de stichting geformuleerd en tweejaarlijks geëvalueerd. 
 

 

 

Bestuur 2014 (v.l.n.r.):  

Nynke Wertenbroek – Bestuurslid Vastgoed 

Haye Rijkens – Voorzitter 

Jessica de Boer – Secretaris 

Niels Wäckerlin – Penningmeester 
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I. Strategie           
1.1 Kernprincipes en uitgangspunten 

1.1.1 Statutaire doelstellingen 

De doelen van de stichting zoals vermeld in artikel 2 van haar statuten zijn als volgt beschreven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het primaire doel van SHS Delft is het initiëren van het herontwikkelen en tijdelijk exploiteren van vastgoed tot 

betaalbare studentenhuisvesting. Door het realiseren van tijdelijke huisvesting in leegstaand vastgoed in Delft 

en omstreken, zal de stichting een bijdrage leveren aan het verminderen van een actueel maatschappelijk 

probleem; de structurele leegstand van vastgoed en het kamertekort onder studenten in Delft. Daarnaast 

tracht SHS Delft de kennisontwikkeling met betrekking tot de herontwikkeling van leegstaand vastgoed te 

stimuleren. 

 

1.1.2 Afwezigheid winstoogmerk 

Het geld in de stichtingskas zal volledig toegewend worden om haar statutair gestelde doelen te 

verwezenlijken. Door het ontbreken van een winstoogmerk tracht SHS Delft de huurprijzen zo laag mogelijk te 

houden en zo betaalbare studentenkamers aan te bieden. Bestuurders ontvangen op basis van hun 

werkzaamheden voor de stichting een vergoeding ter hoogte van de reguliere studiefinanciering voor 

studenten, die bedoeld is om het stopzetten van de studie voor de duur van hun bestuursperiode te 

compenseren. Deze vergoedingen zijn vastgelegd in het document ‘Regeling vacatievergoeding 2014’ en komen 

enkel voort uit een succesvolle exploitatie van een tijdelijk herontwikkelingsproject. Bij een succesvolle 

exploitatie zal een percentage van de winst gebruikt worden voor nieuwe projecten van SHS Delft. 

 

1.1.3 Bestemming liquidatiesaldo 

In het geval van een onvoorziene liquidatie wordt de bestemming van de gelden geregeld onder artikel 11.6 

van de stichtingsstatuten. Deze gelden dienen onder dit artikel besteed te worden overeenkomstig de in 

paragraaf 1.1.1 genoemde doelen van de stichting. 

 

1.2  Missie 

Het is onze missie om aan vastgoedeigenaren een tijdelijk alternatief voor leegstand te bieden. Hiermee 

beogen wij op een maatschappelijk verantwoorde manier de problemen rondom leegstand en het tekort aan 

studentenhuisvesting op te lossen en daarnaast het bewustzijn van de mogelijkheden die tijdelijke 

transformatie hierin biedt te vergroten. Daarnaast tracht de stichting de algemene kennis op het gebied van 

transformatie van leegstaand vastgoed te vergroten door studenten van de TU Delft actief met het 

maatschappelijke probleem aan de slag te laten gaan. Studenten die geïnteresseerd zijn in 

transformatieprocessen krijgen hierdoor een unieke kans om de praktijk van de vastgoedwereld te ervaren. De 

stichting zal deze opgedane kennis zo veel mogelijk delen om het concept en de uitwerkingen van tijdelijke 

transformatie onder de aandacht te brengen. De stichting richt zicht voorlopig enkel op projecten in Delft en 

omstreken. 

 

Artikel 2  

1. De stichting heeft ten doel:  

a. het aanpakken van de grote vraag naar studentenkamers en tegelijkertijd te  

    werken aan de structurele leegstand van kantoorpanden. 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 

    ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (al dan 

     niet tijdelijk) transformeren en/of beheren van panden ten behoeve van 

     woningzoekende studenten. 

3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 
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1.3  Werkzaamheden 

De werkzaamheden van de stichting bevinden zich op twee vlakken, namelijk: 

 

1.3.1 Planontwikkeling 

De stichting houdt zich bezig met het zoeken naar geschikte objecten, haalbaarheidsstudies, 

conceptontwikkeling, onderhandelingen, werving van financiën, realisatie en het werven van bewoners. Hierin 

stelt zij zich op als een partij die het transformatieproces zelf initiëert en zo veel mogelijk zelf organiseert. De 

stichting vervult de rol van initiatiefnemer, planontwikkelaar en doet aan de kwaliteitsbewaking gedurende het 

transformatieproces en de exploitatie. De kwaliteit wordt gewaarborgd door vooraf opgestelde kaders, 

vastgelegd in bijvoorbeeld een ruimteboek. Gedurende het proces van planontwikkeling zal SHS Delft een 

coördinerende functie hebben tussen alle betrokken partijen en toezien op een correcte uitvoering van het 

proces. De exploitatie van het herontwikkelingsproject wordt door een externe financierder opgenomen en het 

fysieke beheer van het pand wordt door een professionele beheerderspartij vervuld, welke halfjaarlijks 

geëvalueerd wordt door SHS Delft. Het bestuur richt zich na oplevering van het herontwikkelde pand vooral op 

nieuwe planontwikkelingen. 

 

1.3.2 Kennisontwikkeling 

Op het gebied van kennisontwikkeling richt de stichting zich op het verzamelen en het vergroten van de 

theoretische kennis en de praktijkkennis op het gebied van transformatie naar studentenhuisvesting voor 

bestuurders van de stichting, geïnteresseerde medestudenten, marktpartijen en overheden. Dit doet zij 

bijvoorbeeld door presentaties te geven over tijdelijke oplossingen voor woningnood en tijdelijke 

transformatieprocessen op de TU Delft en aan overheden. Gedurende het transformatieproces zal de stichting 

met regelmaat toelichting geven van het proces. Hierbij zullen ook rondleidingen georganiseerd worden in het 

transformatieobject en toelichting gegeven worden over de werkzaamheden die hierbij komen kijken. De 

opgedane ervaringen van bestuurders gedurende hun bestuursjaar helpen tevens bij het enthousiasmeren van 

nieuwe potentiële bestuursleden van de stichting.  

 

Daarnaast tracht SHS Delft haar kennis zoveel mogelijk te delen tijdens beurzen en congressen waar de 

stichting steeds vaker door benaderd of voor uitgenodigd wordt. Praktijkkennis van tijdelijke transformatie is 

schaars. Hierdoor is het voor veel partijen interessant om lering te trekken uit de praktijkkennis van SHS Delft. 

Doordat de stichting geen winstoogmerk heeft en een maatschappelijk doel nastreeft, is SHS Delft een zeer 

toegankelijke partij om kennis van de theorie en praktijk bij op te doen. Door het delen van kennis op dit 

gebied is het voor SHS Delft mogelijk om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan met uitvoerders en/of 

ontwikkelaars van transformatieprojecten. Daarnaast zal de stichting door het delen van haar kennis en 

ervaringen haar eigen leercurve verhogen. 
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II. Beleid           
Het beleid van de stichting wordt uiteengezet op basis van de werkzaamheden, het businessmodel, de 

bestuurstaken en de werving en besteding van de stichtingsgelden. Waar nodig wordt een checklist gehanteerd 

ten behoeve van het (twee)jaarlijks controleren en evalueren van de bestuursactiviteiten. 

 

2.1  Activiteiten 

Het beleid voor het jaar 2014 focust zich op het uitvoeren van 3 hoofdactiviteiten, hieronder beschreven in 

paragraaf 2.1.1-2.1.3 

 

2.1.1 Initiëren en opleveren van een transformatieproject in Delft en omstreken 

De stichting en haar bestuur hebben als doel om in 2014 het huidige transformatieproject van de Zusterflat op 

het terrein van GGZ Delfland volwaardig op te leveren. Voor deze transformatie hanteert de stichting de 

werkwijze zoals beschreven in haar ondernemingsplan.  

Naast het realiseren van het project dient er dit jaar opnieuw onderzoek gedaan te worden naar de vraag en 

het aanbod van studentenkamers in Delft en omgeving in de vorm van een marktonderzoek. De afgelopen 

jaren is er in Delft veel vastgoed voor studenten bijgekomen en het vraag en aanbod op de markt is veranderd 

ten opzichte van de jaren daarvoor. SHS Delft zal moeten nagaan wat de invloed is van deze ontwikkelingen op 

de analyse en selectie van toekomstig transformeerbaar vastgoed. 

Naast het opstellen van een uitgebreide inventarisatie en het uitvoeren van haalbaarheidsstudies voor 

potentiële nieuwe transformatieprojecten, dienen pandeigenaren actief te worden benaderd. Hiervoor zal SHS 

Delft, naast haar eigen inventarisatie, onder andere contact houden met de Gemeente Delft en GGZ Delfland. 

SHS Delft kan hier handig op inspelen middels haar ervaring en en referenties van mogelijk komend jaar op te 

leveren projecten. 

 

Toetsingscriteria, projecten: 

 Realisatie en ingebruikname van ‘De Zusterflat’ voor 150 studentenkamers    

 Het opstellen van een inventarisatie van geschikte leegstaande panden voor transformatie tot 

studentenhuisvesting in Delft en omstreken en deze halfjaarlijks actualiseren  

 Het tekenen van het huurcontract voor de 100 kamers Aan ’t Verlaat met GGZ  

 Het verkrijgen van goedkeuring van het College Sanering Zorginstellingen voor de exploitatie van de 

100 kamers Aan ‘t Verlaat      

 

2.1.2 Onderzoek en kennisontwikkeling omtrent tijdelijke transformatie 

In het beleidsgebied onderwijs-gerelateerde activiteiten staat het verzamelen en verspreiden van kennis met 

betrekking tot het transformeren van kantoorgebouwen centraal. De doelstelling is om strategische 

samenwerkingen aan te gaan met organisaties en instellingen in de studentenwoningmarkt. 

 

De afgelopen jaren wordt de stichting steeds vaker benaderd door externen om mee te denken en kennis te 

delen over maatschappelijke en praktische vraagstukken. SHS Delft zal in de komende jaren hierin zo veel 

mogelijk kennis delen door middel van het geven van presentaties en lezingen. Dit kunnen overheden, 

kennisinstanties, marktpartijen of faculteiten op de TU Delft betreffen. 

De groei van de naambekendheid van de stichting zorgt tevens voor een groter en breder aanbod aan 

mogelijke bestuursleden voor de stichting. Studenten die geinteresseerd zijn in transformatieprocessen of 

projectontwikkeling kunnen door middel van een bestuursjaar bij SHS Delft belangrijke vaardigheden 

ontwikkelen en kennis van zaken opdoen die ter aanvulling van de studie kunnen dienen.  

Daarnaast biedt SHS Delft de mogelijkheid om een stage te lopen of onderzoek te doen bij de stichting. Hierbij 

kan de stichting bijdragen aan relevante kennis en referentieprojecten. 

De stichting zal zich de komende jaren voornamelijk richten op de realisatie van lopende projecten. Dit houdt in 

dat SHS Delft zich dit jaar op het gebied van kennisontwikkeling zal richten op het verzamelen en vastleggen 

van projectgerelateerde kennis. Over deze kennis en de werkwijze van SHS Delft zal de stichting dan ook 

verslag uitbrengen in de vorm van presentaties, rondleidingen en actuele verslaglegging op de website. SHS 
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Delft stelt dit jaar een kort document op over het transformatieproject dat geschikt is voor publicatie in 

vaktijdschriften en door verschillende media. 

 

Toetsingscriteria, extern beleid:        

 Het geven van tenminste 3 presentaties voor studenten aan  faculteiten   

 Het geven van tenminste 1 presentatie aan een niet-onderwijs gerelateerde instelling 

 Het geven van tenminste 1 rondleiding door het herontwikkelingsproject    

 Het opstellen van een perskit rondom de transformatie van ‘De Zusterflat’ en het toepassen hiervan in 

tenminste 5 publicaties        

 

2.1.3 Het professionaliseren van de stichting 

In het jaar 2014 zal de stichting zich verder ontwikkelen tot een professionele, daadkrachtige en flexibele 

organisatie. De uitgangspunten hiervoor zijn dat SHS Delft als bestuur doelgericht te werk gaat en tegelijkertijd 

transparant is over haar activiteiten. Het opstellen van een portfolio is belangrijk voor de continuïteit van de 

stichting. Het portfolio dient als naslagwerk voor haalbaarheidsstudies voor toekomstige projecten of als 

presentatie richting pandeigenaren en financiers om de ervaringen van de stichting te tonen.   

 

Om kennis goed over te dragen tussen wisselende besturen van de stichting is het noodzakelijk om een 

overzichtelijk archief aan te leggen. In komende jaren zal het aftredende bestuur daarnaast nog een actieve rol 

blijven spelen als adviserende raad voor het bestuur. Om de bestuursoverdracht te verbeteren zal er een 

inwerkperiode plaatsvinden ter begeleiding van de overdrachtsmodule voor nieuwe bestuursleden. 

 

De stichting wil een divers bestuur aanhouden met kennis vanuit meerdere studierichtingen. Hierdoor heeft de 

stichting een bredere kennis van zaken die ten gunste van haar projecten zal komen. De samenwerking en 

uitwisseling van kennis met andere studentenorganisaties binnen en buiten Delft zal SHS Delft op de kaart 

zetten als een serieus en verantwoordelijk studentenbestuur. Het houden van een permanente kantoorlocatie 

is een vereiste voor de professionalisering van de stichting. 

 

In het kader van professionaliteit zal het beleid rondom de stichtingskosten en de uitbetaling van (oud-

)bestuursleden in 2014 geconcretiseerd en vastgelegd worden. Naarmate de stichting groeit in kennis, resultaat 

en in aanzien zal de stichting ook meer financiele onafhankelijkheid verwerven. Hier dient een behoorlijk en 

voor het bestuur toegankelijk beleid voor opgezet te worden. Het beleid zal vastgesteld worden in het 

document; ‘Regeling Vacatievergoeding 2014’ 

  

Toetsingscriteria, professionalisering:      

 Het opstellen van een portfolio van voltooide herontwikkelingsprojecten   

 Het houden van een georganiseerd en overzichtelijk fysiek en digitaal archief  

 Het opzetten van een actief adviesorgaan voor afgetreden bestuursleden   

 Het hanteren van een 1-op-1 inwerkperiode per nieuw bestuurslid     

 Een vaste plek  innemen in het netwerk van studentenorganisaties    

 Het vastleggen van de uitbetalingsprocedure voor oud-bestuursleden   

 Het houden van een permanente kantoorlocatie van SHS Delft    

 

2.2  Businessmodel 

De stichting betrekt haar gelden hoofdzakelijk uit de exploitatie van haar projecten, aangevuld met subsidies 

en leningen. Dit doet zij aan de hand van het volgende businessmodel: 

 

2.2.1 Inkomsten uit herontwikkelingsprojecten 

Voor de verbouwing en expoitatie van een te transformeren vastgoedobject zoekt de stichting partners. 

Projecten worden gerealiseerd in de vorm van een samenwerkingsverband, waarin SHS Delft verantwoordelijk 

is voor de initiatie en de planontwikkeling en de partner(s) voor de benodigde financiële middelen.  
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SHS Delft genereert inkomsten in de vorm van een prestatiebeloning, welke voortkomt uit de exploitatie. De 

stichtingsinkomsten worden vervolgens ingezet om de continuïteit van de stichting te garanderen en de 

stichtingsdoelen te behartigen; bijvoorbeeld voor het financieren van aanloop- of onderzoekskosten voor een 

volgend transformatieproject.  

 

2.2.2 Subsidies en giften 

Een belangrijke tweede bron van inkomsten zijn subsidies en giften. Deze zijn noodzakelijk om, in de periode 

vóór de realisatie van het eerste project, de aanloopkosten van de stichting en het project te financieren. 

Subsidies en giften worden aangevraagd ten behoeve van een specifiek doel. Deze subsidies en giften worden 

voornamelijk, maar niet exclusief, geworven onder partijen die belang hebben bij het huisvesten van studenten 

(onderwijsinstellingen, overheidsinstanties, studentenorganisaties). 

 

2.3  Organisatiestructuur 

2.3.1 Bestuurshiërarchie 

De wijze van opereren en de beschikking over de verworven gelden is vastgelegd in de bestuurlijke structuur en 

de daaraan verbonden statuten. Deze is statutair geregeld als stichting, met een dagelijks bestuur welke zich 

bezighoudt met de dagelijkse activiteiten en beslissingen die gerelateerd zijn aan de stichting en haar doelen. 

De Raad van Toezicht staat hierboven als adviesorgaan en toezichthouder. De adviesraad bestaat uit voormalig 

bestuursleden van de stichting die advies geven aan het dagelijks bestuur wanneer zij daarom worden 

gevraagd. 

 

2.3.2 Bestuur 

Het bestuur, belast met de dagelijks activiteiten, wordt gevormd door vier tot maximaal vijf studenten aan de 

TU Delft. Haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden geregeld in artikel 4 van de statuten. Hierin 

kent zij drie statutair geregelde functies, te weten Voorzitter, Secretaris en Penningmeester. Naast de functies 

beschreven in de statuten is er nog een overige rol, waarvan de exacte invulling afhankelijk is van de actuele 

behoefte binnen het bestuur.  

 

Voorzitter 

De voorzitter is het gezicht en aanspreekpunt van de stichting. De voorzitter is belast met de communicatie 

naar buiten toe en functioneert als eerste aanspreekpunt voor externe partijen. Tevens is de voorzitter 

verantwoordelijk voor het geven van leiding aan het bestuur en het goed functioneren van het bestuur. 

Daarnaast is de voorzitter verantwoordelijke voor het richting geven aan het dagelijks beleid en stelt de agenda 

en bespreekpunten bij gesprekken op. De voorzitter is verantwoordelijk voor de verantwoording van de 

bestuursactiviteiten en de voortgang van het project richting de Raad van Toezicht.  

 

Secretaris 

De secretaris is procesbewaarder binnen de stichting; dit houdt in dat de secretaris toeziet toe op de correcte 

naleving van de afspraken en het uitvoeren van de actiepunten binnen het bestuur van de stichting. Hierbij zal 

de secretaris uit gevoerde gesprekken de actiepunten toebedelen aan bestuursleden en inzichtelijk maken. De 

secretaris is tevens verantwoordelijk voor de promotie van de stichting door middel van publicaties in bladen, 

de website en social media. De secretaris beheert zowel het fysieke als het digitale archief van de stichting. 

Daarnaast is de secretaris verantwoordelijk voor het beheren van de post en de communicatie via de infomail 

van de stichting. Hierbij beheert de secretaris de inschrijvingen van studenten voor bestuursfuncties en 

huisvesting. Gedurende de exploitatie zal secretaris het contact met de beheerder en de bewoners 

onderhouden. In het geval van afwezigheid van de voorzitter functioneert de secretaris als vice-voorzitter. 

 

Penningmeester 

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de stichting. Dit omvat onder andere de jaarlijkse 

begroting en de boekhouding van de stichting. Tevens is de penningmeester bewaarder van de rekening van de 

stichting en eindverantwoordelijk voor de beslissingen met betrekking tot uitgaven van de stichtingsgelden. 

Gedurende herontwikkelingsprojecten is de penningmeester verantwoordelijk voor het opstellen en inzichtelijk 

maken van de projectbegroting richting de bestuursleden. Daarnaast stelt de penningmeester de huurprijzen 
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op voor het project. Hierbij zal de penningmeester rekening houden met de actuele markt. De penningmeester 

is verantwoordelijk voor het het actueel houden van de marktkennis van studentenwoningen in Delft. De 

penningmeester zal naast het marktonderzoek ook de inventarisatie van leegstaande panden in Delft 

bijhouden en is in samenwerking met het bestuurslid vastgoed verantwoordelijk voor de financiële en 

technische haalbaarheidsstudies van nieuwe projecten.  

 

Bestuurslid Vastgoed 

Het bestuurslid vastgoed gaat over alle pandgelateerde zaken van het project. Hierbij houdt het bestuurslid 

vastgoed zich in samenwerking met de penningmeester bezig met technische haalbaarheid van 

herontwikkelingsprojecten en stelt aan de hand hiervan de bouwtekeningen op. Het bestuurslid vastgoed is 

verantwoordelijk voor het opstellen van de tekeningen en plattegronden voor de vergunningsaanvraag en de 

aannemers.  Daarnaast onderhoudt het bestuurslid vastgoed voorafgaand aan en gedurende de verbouwing 

het contact met de aannemers en ziet deze erop toe dat de kwaliteit van de werkzaamheden voldoet aan de 

hand van de tekeningen en de eisen die opgenomen zijn in het ruimteboek. Het bestuurslid Vastgoed 

onderhoudt en controleert de planning voor de verbouwing.  

 

2.3.3 Raad van Toezicht 

Het bestuur wordt geadviseerd en gecontroleerd door een multidisciplinaire raad van toezicht, welke in 

principe zetelt voor een periode van vier jaar met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming van wederom 

4 jaar, zoals beschreven in het Raad van Toezicht Reglement. Haar taken en bevoegdheden zijn statutair 

vastgesteld (Artikel 12). De Raad is onder andere belast met het beoordelen en goedkeuren van (financiële) 

beslissingen zoals gemaakt door het dagelijks bestuur. De penningmeester is niet bevoegd om zonder 

toestemming van de Raad van Toezicht financiële verplichtingen aan te gaan en uitgaven te doen ten behoeve 

van de stichting boven honderdvijftig euro.   

 

De Raad van Toezicht bewaakt de stichtingsdoelen, zoals geformuleerd in de statuten. De leden van de Raad 

van Toezicht adviseren het bestuur op basis van kennis en ervaring uit eigen vakgebied.  De Raad van Toezicht 

vergadert maandelijks met het bestuur van SHS Delft. Gedurende de vergadering verantwoordt het bestuur de 

activiteiten door middel van een status quo en adviseert de Raad op basis van deze activeiten. De voorzitter 

van het bestuur dient hiervoor alle documenten uiterlijk het weekend voor de vergadering naar de leden van 

de Raad van Toezicht te sturen. De voorzitter van de Raad van Toezicht is bevoegd om namens de gehele Raad 

spreken. De voorzitter is op zijn beurt tevens verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Raad van 

Toezicht. De Raad van Toezicht is in de bestuurshiërarchie van de stichting het orgaan met het ultieme 

beslissingsrecht.  

  

2.3.4 Adviesraad 

De adviesraad is in het leven geroepen om bij te staan wanneer de situatie hierom vraagt en om advies te 

geven aan de hand van de opgedane ervaringen van oud-bestuursleden ten tijde van hun bestuursjaar. De 

adviesraad heeft geen inspraak op het dagelijks beleid van het bestuur en heeft slechts een adviserende rol.  

De adviesraad bestaat uit maximaal vijf oud-bestuursleden van de stichting. Van elk aftredend bestuurslid 

wordt verwacht dat hij/zij voor minstens een jaar toetreden tot de Adviesraad. De adviesraad hanteert een 

samenstelling waarbij elke functie binnen het bestuur vertegenwoordigd is. Het doel hiervan is om de brede 

kennis en betrokkenheid tot SHS Delft actueel te houden en zodat het bestuur bij vergelijkbare situaties kan 

inspelen op de ervaringen van oud-bestuursleden. De eerste twaalf maanden zal de adviesraad minimaal één 

keer per maand vergaderen met het bestuur. Vergaderingen met de adviesraad voorkomen dat het bestuur het 

wiel opnieuw moet uitvinden. Voorafgaand aan de vergadering zal het bestuur de Adviesraad op de hoogte 

stellen van de voortgang van de lopende projecten en de gang van zaken binnen het bestuur. Naar aanleiding 

van hiervan heeft de Adviesraad de mogelijkheid om input geven aan het bestuur, gebaseerd op eigen 

ervaringen. Gedurende de vergadering zal het bestuur de adviesraad om specifiek advies vragen bij actuele 

zaken. De opzet van een Adviesraadvergadering wijkt hiermee af van een Raad van Toezicht vergadering. 
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2.3.5 Uitbesteding 

De stichting gaat uit van een hoge mate van zelfwerkzaamheid van het bestuur. Alvorens een externe partij 

wordt ingehuurd, wordt er intern (in overleg met de Raad van Toezicht) bekeken of het mogelijk is voor het 

bestuur om deze handelingen zelf te verrichten en of de werkzaamheden noodzakelijk zijn.  

 

2.4   Administratie 

De afspraken omtrent de administratie zijn vastgelegd in de statuten en de huisreglementen. Jaarstukken, 

begrotingen, agenda’s, notulen en andere belangrijke stukken worden minimaal vijf jaar bewaard. De 

administratie van de stichting is tweeledig met zowel een digitale administratie als een fysiek archief. 

Voorgenoemde documenten worden verplicht in beide administraties opgenomen, stukken van mindere 

waarden hoeven slechts in een van de twee administraties bewaard te worden. Het fysieke archief is 

gehuisvest in het kantoor van de stichting. Eens per maand zal het gehele digitale archief geback-upped 

worden op een harde schijf. 

  

III. Financieel beleid          
 
3.1  Instellingsvermogen 

3.1.1 Balans 

De Begroting 2014 is op te vragen bij het bestuur van SHS Delft. U kunt hiervoor een mail sturen naar 

info@shsdelft.nl of contact opnemen via het contactformulier op de website.  

 

3.1.2 Aanwending vermogen voor realisatie doelstellingen 

Het huidige vermogen van de stichting wordt gebruikt om de oprichtingskosten van de stichting, de 

aanloopkosten van haar eerste project en de uitbetaling van oud-bestuursleden te financieren. 

 

3.2  Vergoeding 

Bestuursleden worden vergoed voor hun bestuurstaken. Deze bestuursvergoeding wordt gebaseerd op de 

werklast van het desbetreffende bestuurslid, waarbij rekening wordt gehouden met feest- en vakantiedagen.  

De hoogte van de bestuursvergoeding en de uitkering ervan zijn gespecificeerd in het document ‘SHS Delft; 

regeling bestuursvergoeding 2014’. 
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