BELEIDSPLAN STICHTING CHERRY 2020-2022

1. Inleiding
Dit beleidsplan beoogt inzicht te geven in de manier waarop de Stichting Cherry (hierna Cherry)
uitvoering geeft aan haar doelstelling. Het plan geldt voor de periode 2020-2022. Het beleidsplan
2019-2022 is herzien gezien de ontvlechting met de Greenyard groep.

2. Doelstelling
Cherry heeft als doelstelling het bevorderen van de duurzaamheid van de productie van
landbouwproducten met het oog op het beleveren van gezonde, veilige en verse producten op de
meest duurzame manier (zie art 3, eerste lid van de statuten van Cherry). Het bestuur van Cherry is
van mening dat zij met (het realiseren van) deze doelstelling het algemeen belang dient.

3. Beleid en feitelijke werkzaamheid
Het beleid van Cherry is er opgericht uitvoering te geven aan de doelstelling. De feitelijke
werkzaamheden van Cherry zullen onder meer bestaan uit:
1. Financiële ondersteuning van projecten die zien op maatschappelijk verantwoord
ondernemen in de land- en tuinbouwsector;
2. Financiële ondersteuning van educatieve projecten ter bevordering van land- en
tuinbouwproducten en terugdringen van voedselverspilling;
3. Financiële ondersteuning van distributie van land- en tuinbouwproducten aan
voedselbanken;
4. Financiële ondersteuning ter bevordering van het terugdringen van gebruik van
bestrijdingsmiddelen;
5. Financiële ondersteuning ter bevordering van het verhogen van de industrienormen en
standaarden, dan wel bewust zijn daarvan.
Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

4. Afwezigheid winstoogmerk
Cherry heeft geen winstoogmerk, zie artikel 3 tweede lid van de statuten van Cherry. Dit blijkt ook uit
haar feitelijke werkzaamheden. Cherry laat de opbrengsten van haar vermogen ten goede komen
aan haar doelstelling.

5. Bestemming batig saldo na vereffening
Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling, zie artikel 16, zesde lid
van de statuten van Cherry.

6. Werving van gelden
Cherry heeft tot het voorjaar 2020 haar middelen verkregen door haar 95% aandelen belang in
Cherry BV die op haar beurt dividendinkomsten had uit de GreenYard groep. Als gevolg van de
dramatisch slechte resultaten bij de GreenYard groep, het achterwege blijven van dividenden, het
ontbreken van zicht op dividend en de risico’s op verwatering/faillissement is besloten om onder

ontvangst van een éénmalige vergoeding van € 40.000 te ontvlechten. In de periode 2020-2022 ziet
het bestuur geen reden om actief externe fondsen te gaan werven. Het vermogen is voldoende om
de lopende verplichtingen te voldoen en nieuwe initiatieven te ondersteunen.

7. Beschikken over het vermogen van de Stichting
Gelet op de statuten van Cherry en de manier waarop het bestuur functioneert, kan geen enkele
(rechts)persoon beschikken over het vermogen van Cherry als ware het eigen vermogen. Zo worden
besluiten van het bestuur met volstrekte meerderheid genomen en kan het bestuur alleen besluiten
nemen wanneer een meerderheid van het bestuur aanwezig is. Zie met name artikel 6, tiende lid en
elfde lid van de statuten van Cherry. Geen enkel persoon heeft dus een beslissende stem en/of
doorslaggevende invloed.

8. Het vermogen van Stichting en het beheer daarvan
In donaties kan Cherrry meerjarige verplichtingen aangaan om projecten fasegewijs financieel te
ondersteunen. Er worden alleen verplichtingen aan gegaan of toezeggingen voor ondersteuning
aangegaan of deze nu éénmalig of meerjarig zijn indien de financiële middelen ter beschikking staan
van Cherry. Cherry preludeert niet op toekomstige inkomsten in haar ondersteuningsbeleid.
Anderzijds heeft Cherry het stellig voornemen om haar middelen te besteden in overeenstemming
met haar doelstelling en niet aan onnodige fondsvorming te doen.

9. Vermogenstoets
Gelet op wat hierboven werd beschreven, houdt Cherry niet meer vermogen aan dan in redelijkheid
nodig is om de doelstelling in continuïteit te verwezenlijken.

10.

Beloning beleidsbepalers ( bestuurders)

De bestuurders van Cherry ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt
in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie kunnen worden vergoed, mits niet
bovenmatig. Zie artikel 7, derde lid van de statuten van Cherry.

11.

Administratie

Cherry voert zelf haar administratie. Uit deze administratie blijkt de aard en omvang van de aan
bestuurders betaalde onkosten vergoedingen (indien daar sprake van is), van de kosten van het
beheer van haar vermogen en van de aard en de omvang van de inkomsten, de verstrekte financiële
ondersteuningen en het vermogen en schulden van de stichting.

Het bestuur, 29 april 2020

E.J. Pieters

Bijlage : Financiële prognose

A.J. Jagtenberg

M.P. de Grauw

FINANCIËLE PROGNOSE 2020-2022

De financiële prognose voor 2020 tot en met 2022 laat zich als volgt samenvatten:
€
Beschikbare liquide middelen na afwikkeling ontvangsten
en betalingen per 1 januari 2020

35.000

Dividend verwachting 2020

30.000

Dividend verwachting 2021-2022

30.000

Totaal beschikbaar voor doeluitkeringen en kosten

95.000

Kosten 2020-2022

(20.000)

Reeds toegekende donaties in 2020

(39.000)

Verwachte aanvullende donaties in 2020

(20.000)

Blijft beschikbaar voor doeluitkeringen en kosten in
de periode 2021 en verder

16.000

