Stichting Fonds Landbouw Export Bureau 1916/1918

Beleidsplan

1. Inleiding
De stichting Fonds Landbouw Export Bureau 1916-1918 werd opgericht in juni 1918, met als doel
“de bevordering van de landbouwwetenschap en aanverwante handelswetenschap in haar geheele
omvang”. Al meer dan negentig jaar maakt de stichting zich sterk voor het stimuleren van de
kennisontwikkeling van promovendi, jonge onderzoekers en gastmedewerkers van Wageningen UR.
Het fonds wordt met name ingezet voor de ondersteuning van studiereizen en de organisatie van
wetenschappelijke bijeenkomsten. Met gemiddeld zo’n zestig gehonoreerde aanvragen per jaar,
voorziet het al vele jaren in een behoefte en draagt het bij aan de internationale uitwisseling van
kennis.

2. Doelstelling
De stichting heeft als statutair doel: de bevordering van de landbouwwetenschappen en
aanverwante handelswetenschap in haar gehele omvang.
Het LEB-fonds verleent jaarlijks subsidies aan promovendi, jonge onderzoekers en (buitenlandse)
gastdocenten aan Wageningen University voor activiteiten die hun werk als jonge onderzoeker
versterken. Het betreft o.a. de organisatie van en/of deelname aan wetenschappelijke
bijeenkomsten, presentaties op congressen en studiereizen.
De stichting geeft subsidies op basis van medefinanciering (in principe max. 50% van de kosten).

3. Het vermogen van de stichting
In de statuten is vastgelegd (art. 2) dat het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- subsidies, sponsorbijdragen en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.

De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting voert het beheer over een in het verleden opgebouwd eigen vermogen. Er vindt geen
actieve werving van gelden plaats.
De jaarlijkse subsidies die de stichting uitkeert, worden betaald uit het rendement op het belegd
vermogen. Er wordt naar gestreefd om jaarlijks een bedrag van ca. EU 60.000,- aan rendement te
behalen én om dit jaarlijks te laten groeien met het inflatiepercentage.
De stichting heeft níet als doel om meer vermogen op te bouwen. De stichting hanteert als
uitgangspunt dat het jaarlijks rendement volledig wordt besteed aan de subsidies. Indien in een
kalenderjaar minder aan subsidies wordt uitgekeerd dan er aan rendement is behaald, wordt
ernaar gestreefd het restant in het daaropvolgende kalenderjaar te besteden.

De stichting houdt een financiële administratie bij. De financiële verantwoording vindt plaats door
middel van de jaarrekening. Deze wordt jaarlijks door een accountantsbureau opgesteld en door
het bestuur vastgesteld.

4. Beleggingsstatuut
Ten behoeve van het beheer van het vermogen hanteert de stichting een beleggingsstatuut. Het
beleggingsdoel is gericht op een stabiele waardegroei van het belegd vermogen, alsmede een
inkomstenopbrengst van ca. €60.000,- per jaar. Er wordt naar gestreefd om deze opbrengst
jaarlijks te doen stijgen met de inflatie. Het bestuur kiest voor een ‘matig defensief
beleggingsprofiel’.
In het beleggingsbeleid is het uitgangspunt ‘duurzaamheid’ vastgelegd. Rapportage aan de
penningmeester vindt per kwartaal plaats. Het bestuur wordt jaarlijks met behulp van het
accountantsrapport geïnformeerd.

5. Huishoudelijk reglement
In het huishoudelijk reglement van de stichting wordt – in aanvulling op de statuten – een aantal
zaken geregeld met betrekking tot het bestuur van de stichting (benoemingen, taken en
bevoegdheden) en de subsidieverlening (richtlijnen en subsidiabele activiteiten).

6. Subsidies
Ten behoeve van de toekenning van de subsidies hanteert de stichting richtlijnen. Deze worden
aan de mogelijke kandidaten bekendgemaakt door middel van brieven, de website van het fonds
en overige attenderingen. Per kwartaal worden de subsidies beoordeeld en verstrekt. De richtlijnen
worden jaarlijks door het bestuur beoordeeld op bruikbaarheid en resultaat.

