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Beloningsbeleid: De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen beloning voor 
werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de stichting (conform 
artikel 3.5 van de oprichtingsakte). De Stichting heeft geen 
personeel in dienst. Mocht door de Stichting een subsidie worden 
verleend voor het uitvoeren van onderzoek bij Wageningen 
Universiteit dan geldt het beloningsbeleid conform de cao van de 
Nederlandse universiteiten.  

Doelstelling van de stichting: De stichting heeft tot doel het ondersteun en initiëren van 
activiteiten op het gebied van voedsel en voedingsgewoonten alles 
in de ruimste zin van het woord, en het verrichten van alles wat 
hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Hierbij ligt 
de nadruk op het bereiken van onderzoek naar voedselgewoonten.  

Verslag: Conform de oprichtingsakte (artikel 8.2) maakt het bestuur elk jaar 
een jaarverslag zoals bedoeld in artikel 2:300 van het Burgerlijk 
Wetboek. Het eerste jaarverslag dat gepubliceerd wordt is dat over 
het kalenderjaar 2016. 

Financiële verantwoording: De jaarrekening van de Stichting wordt binnen 6 maanden na 
afloop van het boekjaar opgesteld, deze jaarrekening wordt  
onderzocht door een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 
Burgerlijk Wetboek. De eerste jaarrekening zal zijn die over het 
boekjaar 2016. 

Hoofdlijnen beleidsplan: Er zijn een drietal hooflijnen te onderscheiden in het beleidsplan 
van de Stichting: 

1. Steun aan  MSc studenten uit ontwikkelingslanden, opleiding Voeding & Gezondheid, 

middels selectie via het Anne van den Ban fonds dat zich richt op ondersteuning van 

studenten die zelf hun studie niet kunnen financieren. Deze focus vertegenwoordigt een 

internationale dimensie omdat het, in dit geval, vrouwelijke studenten zal betreffen uit 

Afrika dan wel Z-O Azië, die zullen worden geselecteerd en begeleid op basis van de 

uitgangspunten die hierboven zijn omschreven en die uitermate relevant zijn voor 

ontwikkelingslanden. 

2. Financiering van promovendi, te begeleiden door één maar bij voorkeur twee 

leerstoelgroepen van de Wageningen Universiteit. Hiertoe zal door het bestuur van de 

Stichting een oproep (call for proposals) worden gedaan waarna voorstellen kunnen worden 

ingediend.   



3. Instellen van een reisfonds dat studenten en stafleden financieel ondersteunt voor het 

bijwonen van internationale congressen of stages.  

 

Wageningen, januari 2016 


