Beleidsplan 2013/2015 (Uittreksel)
Stichting Sint Nicolai Broederschap

INLEIDING
De Sint Nicolai Broederschap werd in 1351 te Arnhem opgericht door een aantal welgestelde
inwoners van de stad Arnhem met als doel: het in stand houden van een gasthuis in Arnhem en
vanaf circa het jaar 1500 het bijstaan van in armoede verkerende stadgenoten. Deze hulp
geschiedde veelal in natura en voor daklozen was er een gasthuis in eigen beheer. Alleen
burgers binnen de stadsmuren van Arnhem kwamen voor hulp in aanmerking. De hiervoor
benodigde geldmiddelen werden verkregen uit schenkingen en legaten.
Deze doelstelling is in de loop der eeuwen niet erg veranderd.
De huidige statutaire doelstelling is:
- de bevordering van stoffelijke welstand -en van maatschappelijk welzijn in Arnhem en het
overige deel van het werkgebied
-het verlenen van steun aan bewoners in het werkgebied ter voorkoming van armoede of ter
bevordering van elementaire maatschappelijke ontplooiing
-hulpbetoon in bijzondere gevallen.
De hulp aan daklozen gebeurt thans door geldelijke ondersteuning van op dit gebied werkzame
instellingen, vaak in samenwerking met de gemeente. En aan individuele burgers wordt nog
steeds hulp verstrekt, veelal in natura, maar ook immaterieel door in de hierna onder
“Werkwijze “ genoemde huisbezoeken een luisterend oor aan hulpbehoevenden te bieden. Ook
instellingen die zich richten op het bijstaan van mensen die vallen in de doelgroep van de
Stichting, ontvangen hulp. De Broederschap verleent in beginsel alleen hulp als er geen andere
mogelijkheden zijn om de betreffende nood te lenigen.
Het werkgebied is geleidelijk uitgebreid tot buiten de stad Arnhem en bestrijkt thans Arnhem
en de aangrenzende gemeenten Duiven, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en het
gebied van de voormalige gemeente Huissen.
De nodige geldmiddelen worden verkregen uit de vruchten van het in de loop der eeuwen
opgebouwde vermogen. De Broederschap is geen fondsenwervende instelling maar staat open
voor schenkingen en ontvangt deze ook af en toe.
De Stichting beoogt geen winst te maken en is door de belastingdienst aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste zeven en ten hoogste negen personen,
genaamd “broeders”. De broeders zijn om beurten gedurende één jaar voorzitter,
“huismeester” geheten. De broeders ontvangen geen bezoldiging.
De vergaderingen van de Broederschap vinden plaats in het stichtingshuis, Koningstraat 86 te
Arnhem. Voor het beheer van de Stichting en de behandeling van steunaanvragen heeft de
Broederschap de steun van een kantoor, dat zij gemeenschappelijk heeft met de
Dullertsstichting en de stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuizen dat is gevestigd aan de
Jansbinnensingel 22 te Arnhem.
Het bureau is vijf dagen per week geopend en staat, door deskundigheid van de medewerkers
op het gebied van sociale – zowel als financieel-administratieve zaken, voor een professionele
behandeling van de dagelijkse zaken.

Met de beide hiervoor genoemde stichtingen is aldus een strategische samenwerking aangegaan
om de afzonderlijke, -maar parallelle doelstellingen efficiënter en effectiever te kunnen
realiseren. Mede daardoor kan de Broederschap gebruik maken van een relatief omvangrijke
staf (naast de rentmeester zijn er zes medewerkers in vaste dienst, gedeeltelijk in deeltijd.) en
de voor het functioneren van de stichtingen essentiële huisbezoeken afleggen, welke
huisbezoeken een wezenlijk deel van de invulling van de doelstelling vormen omdat daardoor
noden van mensen uit de doelgroep worden verzacht.
WERKWIJZE
De in de bestuursvergadering te behandelen aanvragen en te nemen beslissingen worden voor
wat betreft een aantal onderwerpen vóórbesproken in enkele commissies die in jaarlijks
wisselende samenstellingen uit bestuursleden bestaan.
Aan het bestuur worden jaarlijks de begroting en de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd.
Beide stukken worden vóórbesproken in de financiële commissie; de jaarrekening overigens na
controle door de externe accountant.
Het bestuur draagt er zorg voor dat bij de samenstelling van het bestuur voldoende relevante
expertise aanwezig is en dat deze ook wordt ingezet.
INKOMSTEN
De inkomsten van de Broederschap bestaan hoofdzakelijk uit dividenden en rente uit vermogen
bestaande uit aandelen, obligaties, deposito’s, sociale leningen u.g. en uit pachtinkomsten van
agrarische grond.
BESTEDINGEN
De bestedingen betreffen uitgaven in het kader van de statutaire doelstelling van de
Broederschap, een aandeel in de kosten van het bureau en uit bestuurskosten.
AANDACHTSPUNTEN 2013/2014
- De visie van het bestuur voor de komende jaren is dat we te maken hebben met een
afnemende overheidszorg in een zware economische tijd waardoor het aantal
hulpbehoevenden zal stijgen, waardoor de Broederschap waarschijnlijk meer en
complexere aanvragen te wachten staan.
- Uitgangspunt is daarbij dat zoveel middelen worden gegenereerd dat alle voor steun in
aanmerking komende aanvragen worden gehonoreerd zonder dat het vermogen in reële
zin op de langere termijn wordt aangetast. Dat betekent dat een zodanig
beleggingsbeleid en uitgavenbeleid wordt gevoerd dat ook in de toekomst aan de
doelstellingen zal kunnen worden voldaan. Er wordt op matig defensieve wijze belegd
en er worden geen grote risico’s genomen. Dit beleid kan ook inhouden dat uit de
jaarlijkse baten ten gunste van het vermogen wordt gereserveerd.
Voor zover in enig jaar meer middelen worden gegenereerd dan voor steunaanvragen
nodig zal zijn, wordt met in achtneming van bovenstaand uitgangspunt, actief gezocht
naar nieuwe uitkeringsmogelijkheden zonder uiteraard in de plaats te treden van de

overheid. Maar daar, waar een terugtredende overheid mogelijkheden openlaat, zal,
waar naar de mening van het bestuur wenselijk, hulp worden geboden.
- In het uitkeringenbeleid zal zo mogelijk ook gekeken worden naar projecten die op
enigerlei wijze gericht zijn op de preventie en voorkoming van armoede en sociale
uitsluiting en op verbetering van het welzijn van mensen uit het werkgebied van de
Stichting die (naar de definities van het Armoedesignalement van het CBS en SCP) op
of onder de armoedegrens leven, op verhoging van zelfredzaamheid en op het
stimuleren van participatie aan de samenleving en daarmee gepaard gaande
gedragsveranderingen. Ook culturele ontwikkeling van personen uit deze doelgroep kan
worden gesteund.
- Het ouderenbeleid van de Broederschap wordt voortgezet en waar mogelijk uitgebreid.
Het ouderenbeleid neemt een steeds belangrijkere plaats in, mede door een enkele jaren
geleden ontvangen belangrijke schenking voor dit doel. Als voorbeeld moge dienen,
dat in financiële problemen geraakte ouderen (zonder arbeidsinkomen en met geen of
een gering pensioen of uitkering), niet meer naar de Stadsbank worden verwezen als
voorliggende voorziening maar direct voor ondersteuning in aanmerking komen.

- Er zal voortdurend worden gestreefd naar het beperken van de beheerlasten om de
jaarlijkse vrijkomende middelen zoveel mogelijk aan de doelgroep te kunnen besteden.
Alle uitgaven worden daarom regelmatig tegen het licht gehouden.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 september 2013.

