beleggingsstatuut

Een organisatie die grotendeels met publieke middelen en anderzijds met donaties en giften
gefinancierd wordt dient een beleid te voeren dat leidt tot de meest efficiënte aanwending van
de door haar verkregen middelen voor het verwezenlijken van haar doelstellingen. Daarnaast
is het van belang risico’s in kaart te brengen om deze te kunnen beheersen. Het beleid van
Stichting Wemos is er op gericht de gelden die worden verkregen zo snel mogelijk te
besteden aan de structurele verbetering van de gezondheid van mensen wereldwijd door
beleidsbeïnvloeding: health for all.
Reservering van middelen is wenselijk voor de continuïteit van steun aan de doelstelling.
Vorming van reserves zonder bestemming is niet wenselijk. Het bestuur bepaalt vooraf de
bestemmingen van reserves. Gevormde reserves kunnen worden belegd, waarbij
uitgangspunt nagenoeg risicoloos beleggen is (deposito’s of spaarrekeningen).
Stichting Wemos is volgens de regels van het Centraal Bureau Fondsenwerving verplicht om
een bepaalde financiële reserve aan te houden om eventuele onvoorziene tegenvallers op te
kunnen vangen. Deze continuïteitsreserve, die Stichting Wemos in de loop der jaren heeft
opgebouwd, staat op de spaarrekening, en is dus beschikbaar om pieken in de
liquiditeitsbehoefte op te vangen. De benodigde omvang van deze continuïteitsreserve is door
het bestuur vastgesteld op 50% tot 75% van de jaarkosten van de eigen organisatie
(salarissen en vaste lasten). De commissie Herkströter heeft in haar advies aan de VFI
(brancheorganisatie van landelijk wervende goede doelen) een maximum van anderhalf maal
de jaarkosten aangegeven, Wemos blijft dus ruimschoots onder deze norm.
Vanwege voorschotbetalingen van subsidies fluctueert het saldo van bankrekeningen van
Stichting Wemos soms. Indien dit saldo een bepaalde drempel overschrijdt wordt het geld
renderend vastgezet. Vanwege de fluctuaties in de liquiditeit is er nu voor gekozen om het
saldo niet voor langere tijd vast te zetten, zodat te allen tijde in de liquiditeitsbehoefte van de
organisatie kan worden voorzien. Mocht in de toekomst de liquiditeitssituatie van Stichting
Wemos toestaan dat er voor langere tijd liquide middelen vastgezet worden zal dit uitsluitend
op een depositorekening gebeuren, waardoor het risico zeer klein is.
Banken waarmee Stichting Wemos een relatie onderhoudt moeten aansluiten bij de visie die
Wemos heeft op duurzaamheid, eerlijke verdeling en maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het gevoerde beleggingsbeleid. De
auditcommissie van de raad van toezicht ziet toe op de naleving van het beleggingsbeleid.
In het jaarverslag en de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over het financieel beleid
en de realisatie ten opzichte van de plannen en beleidsvoornemens. Transparantie en inzicht
in het gevoerde beheer zijn hierbij de uitgangspunten.
De jaarrekening wordt opgesteld conform “Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen” van de
Raad voor de Jaarverslaggeving, waarmee wordt geconformeerd aan de eisen van het
Centraal Bureau Fondsenwerving. Het resultaat op beleggingen op de resultatenrekening
bestaat uit ontvangen interest.

Vastgesteld door het bestuur op 2 februari 2010 te Amsterdam.

