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1 Inleiding 
 
De Stichting “Orlanda Goban” (hierna: stichting) is opgericht op 22 juni 2007 door het van kracht worden van het 
testament van mevrouw H.J. van der Tak. In haar testament was in de oprichting van de stichting voorzien. Het 
vermogen van de Stichting is ontstaan uit de nalatenschap van het privé vermogen van mevrouw H.J. van der Tak.  
 
De Stichting mag het verkregen vermogen aanwenden voor het doen van uitkeringen in geld aan begunstigingen die 
voldoen aan de statutaire vereisten.  
 
In de statuten is niet bepaald dat de stichting een beperkte duur zal hebben. Het uitgangspunt van erflaatster was 
dat de stichting haar activiteiten continueert zolang het vermogen de stichting in staat stelt de statutaire doelen te 
realiseren.  
 

2 Werkzaamheden van de stichting 
 
De statutaire doelstelling van de Stichting is als volgt (verkort weergegeven): 
 
De Stichting heeft ten doel het na overlijden van mevrouw H.J. van der Tak krachtens erfrecht verkregen vermogen,  
aan te wenden voor het doen van uitkeringen in geld aan instellingen die het algemeen nut beogen, zijnde 
instellingen die voldoen aan de vereisten van artikel 24 Successiewet 1956, onder andere, dus niet beperkt tot de 
navolgende instellingen: 

1. Nederlandse Vereniging  tot bescherming van Dieren, afdeling Den Haag; 
2. Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag en omstreken; 
3. Stichting Prins Bernhard Fonds; 
4. Stichting “Wereld Milieufonds”; 
5. Stichting Het Wereld Natuurfonds; 
6. Politie Dieren- en Milieubescherming; 
7. Stichting Het Nationaal Park De Hoge Veluwe; 
8. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland; 
9. Amnestie International; 
10. Vereniging Artsen zonder grenzen Nederland; 
11. Stichting Cliniclowns Nederland; 
12. Stichting Novib, Nederlandse Organisatie voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking; 
13. Oorlogsgravenstichting; 
14. Stichting Nederlandse Vrienden der SOS kinderdorpen; 
15. Stichting Nederlands Comité Unicef; 
16. Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden; 
17. Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij; 
18. Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie; 
19. Vereniging tegen Kindermishandeling; 
20. Vereniging tot steun aan de Reumabestrijding; 
21. Stichting Koningin Wilhelmina Fonds; 
22. De Nederlandse Lever Darm Stichting; 
23. Stichting Het Residentie Orkest; 
24. Stichting Monumentenfonds Den Haag en omstreken; 
25. Stichting “Nationaal Muziekinstrumenten Fonds”; 
26. Stichting Greenpeace Nederland; 
27. Stichting Afrika Fonds (Prins Claus); 
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28. Stichting voor Aziatische Kunst te Amsterdam; 
29. Stichting Rode Kruis Ziekenhuis/Juliana Kinderziekenhuis; 
30. Stichting AZUA Fonds (Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam); 
31. Stichting Ronald McDonalds Kinderfonds. 

 
Binnen deze statutaire bepalingen is het bestuur bevoegd om van deze lijst af te wijken en andere algemeen nut 
beogende instellingen te begunstigen. In beginsel zullen echter de zorgvuldig door mevrouw H.J. van der Tak 
geselecteerde goede doelen als uitgangspunt worden genomen en voor een periode van maximaal drie 
achtereenvolgende jaren worden begunstigd. Dit om ‘automatisme’ uit te sluiten. Bestuursleden zijn te allen tijde 
bevoegd om nieuwe initiatieven voor donaties bij het bestuur aan te dragen. 
 

2.1 Het bestuur 
Het bestuur van de Stichting wordt sinds oprichting gevormd door twee natuurlijke personen, de heer mr C.D. 
Rosenberg Polak (voorzitter) en jonkheer mr C.R. Bloys van Treslong (penningmeester). Daarnaast is CSGK B.V. 
bestuurder (secretaris).  
De bestuurders kunnen de gemaakte kosten declareren bij de stichting. Het bestuur kan géén bezoldiging aan 
bestuurders toekennen. 
 

2.2 De Levensduur van de Stichting 
De oprichtster heeft geen bepalingen over de levensduur in de statuten opgenomen. Deze zal dan ook niet door het 
bestuur worden ingesteld. Wél kan het zijn dat de stichting wordt geconfronteerd met interessante projecten die 
een hogere bijdrage vergen dan de inkomsten uit vermogen toelaten. Dan kan een nog effectiever beleid gevoerd 
worden waarmee ook het vermogen worden aangesproken. Hierdoor kan de levensduur worden verkort, aangezien 
de stichting eindigt op het moment dat de doelstelling niet meer kan worden nagekomen.  
 
 

3 De wijze van fondsenwerving 
 
De Stichting is een vermogensfonds en zal in beginsel geen fondsenwervende activiteiten ondernemen.  
 
 

4 Beheer en administratie van het vermogen 
 

4.1 Het vermogensbeheer 
De Stichting heeft de zorg het vermogen op solide wijze te (doen) beleggen en heeft dientengevolge het beheer van 
het vermogen uitbesteed aan een professionele vermogensbeheerder. Hierdoor wordt het bestuur in staat gesteld 
zich volledig te richten op het realiseren van de statutaire doelstelling. Tegelijkertijd zal het bestuur de verrichtingen 
van de beheerder nauwgezet volgen. 
Het beleid van het bestuur inzake de beleggingen is: 

1. het risico van grote koersschommelingen beperken, derhalve een neutraal risicoprofiel (“matig offensief”); 
2. het genereren van een zo groot mogelijke inkomstenstroom uit de beleggingen in de vorm van dividend 

en/of rente, waardoor het schenkingsbudget wordt gemaximeerd. 
Abn Amro MeesPierson brengt voor de activiteiten 0,8% over het vermogen onder beheer exclusief BTW in rekening. 
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4.2 De administratie van (het vermogen van) de stichting 
De stichting heeft de administratie van het vermogen inclusief het maken van de jaarrekening opgedragen aan CSGK. 
Het jaarverslag zal mede omvatten een volledig transparant overzicht in de omvang en samenstelling van het 
vermogen, de inkomsten en de uitgaven alsmede een toelichting hierop. CSGK brengt voor deze activiteiten een 
tarief in rekening, bestaande uit een vast component (€1.747 ex BTW) plus een uurtarief. 
 
 

5 De besteding van het vermogen 
 

5.1 Tijdens looptijd 
Het bestuur heeft ten doel het vermogen aan te wenden voor het doen van uitkeringen in geld aan instellingen die 
het algemeen nut beogen. Daartoe wordt door het bestuur minimaal twee maal per jaar de ingekomen 
donatieverzoeken beoordeelt en mogelijk aangewezen voor een financiële donatie.  
 

5.2 Bij beëindiging  
Bij ontbinding van Stichting zal een eventueel batig liquidatiesaldo worden uitgekeerd aan een algemeen nut 
beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg 
uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. 
 
 
 
 
 


