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Historie
In 1829 nam de Amsterdamse Mejuffrouw Theresia Spijker vier arme vrouwen bij zich in
huis. Hieruit is in 1936 de oprichting voortgekomen van de stichting het Roomsch-Catholijke
Burger Oudevrouwenhuis Vredenburgh, gevestigd aan de Oudezijds Voorburgwal.
Het werk van deze stichting is in 1977 voortgezet aan de Postjeskade onder de naam Nieuw
Vredenburgh. De oude stichting Vredenburgh treedt sindsdien op als fonds.
Na de realisering van het verzorgingshuis Nieuw Vredenburgh is het resterend vermogen
overgegaan naar de Theresia Spijkerstichting om zodoende haar naam te eren.
Het beheer van het vermogen en het uitkeringsbeleid zijn voor beide stichtingen geregeld in
de vorm van een beleidsplan.

Doelstelling
Het verlenen van steun aan projecten voor weinig draagkrachtige ouderen in de
Metropoolregio Amsterdam (= stadsregio Amsterdam aangevuld met de gemeenten uit ’t
Gooi, Flevoland en Kennemerland).
Projecten die vernieuwend zijn en kleinschalig zijn opgezet, verdienen de voorkeur.
Gezien de bestaande samenwerking met de Stichting Het R.C. Maagdenhuis en de Stichting
RCOAK is er bovendien bereidheid om gezamenlijk grotere projecten te steunen en te
initiëren.

Middelen
De activiteiten van de stichtingen worden gefinancierd uit eigen middelen.
De omvang van de beschikbare middelen wordt jaarlijks door de besturen van de stichtingen
gezamenlijk vastgesteld.

Vermogens- en beleggingsbeleid
Het vermogensbeleid is primair gericht op in standhouding van een kernvermogen, om
daarmee voor de lange termijn de verwerving van voldoende beleggingsopbrengsten te
garanderen.
Een deel van het vermogen van beide stichtingen is belegd in aandelen en obligaties.
Het beheer van het vermogen van beide stichtingen is ter uitvoering in handen gegeven van
Van Lanschot Bankiers.

Bestuur
Beide stichtingen kennen sedert 2009 hetzelfde bestuur.
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden om niet en zonder eigenbelang.
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Subsidiebeleid
Het bestuur beoordeelt of aan enig beroep om ondersteuning kan worden voldaan.
Steun kan worden gegeven in de vorm van giften, garanties of leningen.
Geen steun wordt verleend aan individuele noden of ter dekking van exploitatietekorten
(hieronder ook te verstaan personeelskosten).
Bij de beoordeling gelden de volgende uitgangspunten:
1. Aanvragen dienen te zijn voorzien van een beschrijving van doel, begroting en
achtergrondinformatie en het gevraagde bedrag;
2. Het moet gaan om projecten voor weinig draagkrachtige ouderen in de Metropoolregio
Amsterdam;
3. Kleinschalige projecten met een vernieuwend karakter hebben de voorkeur;
4. Er kunnen meerdere aanvragers voor een project zijn, die dit in samenwerking met
elkaar willen realiseren;
5. Projecten kunnen een meerjarig karakter hebben;
6. Uitbetaling vindt plaats na overlegging betaalbewijs of exploitatie-overzicht;
7. Het bestuur verlangt een kort verslag van het eindresultaat binnen een half jaar na
afloop van het project.
8. Een toezegging heeft in principe een geldigheidstermijn van één jaar, met de
mogelijkheid van verlenging met één jaar (bestuursbesluit 17 oktober 2011).
Naast het algemene subsidiebeleid hebben de bestuursleden de mogelijkheid een gift ter
grootte van € 2.000,-- per jaar per persoon op persoonlijke titel ten laste van het giftenbudget
te doneren aan een doel naar keuze. Deze aanwijzingen worden door de voorzitter getoetst op
verenigbaarheid met de doelstelling, waarbij enige coulance wordt betracht als de gift net
buiten de regio, danwel net niet binnen de doelstelling van de stichtingen valt.
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