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Missie 
 
De missie van de stichting is om door middel van gerichte financiële steun zichtbaar impact te maken ten 
behoeve van gezondheidsverbetering, de ontwikkeling van onderontwikkelden met een beperking en de 
doorontwikkeling van jonge musici.   
 
Strategie 
 
Stichting Bob Verheeke Fonds (hierna: de stichting) heeft als doel het ondersteunen van goede doelen op het 
gebied van: 
 

1. Gezondheidszorg 
Meer specifiek worden kleinschalige, duidelijk afgebakende, projecten met zichtbare impact ondersteund die 
dienstbaar zijn aan onderzoek en preventie van:   

a. Diabetes 
b. Kanker 
c. Oogziekten 
d. Maag/darm en lever-aandoeningen  

 
2. Ontwikkelingswerk 

Meer specifiek worden kleinschalige, duidelijk afgebakende, projecten met zichtbare impact ondersteund die 
dienstbaar zijn aan mensen met een beperking in ontwikkelingslanden. 
  

3. Cultureel 
Meer specifiek worden kleinschalige, duidelijk afgebakende, projecten met zichtbare impact ondersteund die 
dienstbaar zijn aan de ontwikkeling van jonge muzikale talenten om hen in staat te stellen door te groeien in hun 
muzikale carrière.   
 

4. Overige doelen 
Het bestuur heeft de vrijheid om naast de hiervoor genoemde specifieke doelen andere projecten te 
ondersteunen, zulks ter beoordeling van het bestuur.  
 
Beleid 
 
De stichting hanteert een proactief beleid. Het bestuur benadert hoofdzakelijk zelf goede doelen die voldoen aan 
de volgende selectiecriteria.  
 
Selectiecriteria 

- Het te ondersteunen project moet passen binnen de geformuleerde strategie van SBVF; 
- De te ondersteunen organisaties moeten in staat zijn deugdelijk (en desgewenst periodiek) te 

rapporteren over de voortgang van het project, de besteding van de gelden en de (zichtbare) 
impact/resultaten van de verstrekte gelden; 

- In geval reeds vergelijkbare projecten en of vergelijkbare organisaties in het recente verleden zijn 
ondersteund door SBVF dan kan dit resulteren in een afwijzing 

E.e.a. ter beoordeling van het bestuur.   
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Voor de jaren 2020-2023 vormen de volgende projecten prioriteit:; 
- Project Diabetes, omvang circa € 10.000 en doel ter nadere vaststelling; 
- Projecten Vluchtelingenwerk, (stichting Vluchteling en Unicef), bedrag circa € 20.000; 
- Project Kankeronderzoek, omvang en doel ter nadere vaststelling; 
- Project MDL, omvang circa € 10.000 en doel ter nadere bepaling; 
- Project Oogfonds, omvang en doel ter nadere vaststelling; 
- Project Jonge musici, Mogelijk doel PCC, bedrag circa € 10.000; 
- Project Cultuur, doelen ter nadere bepaling, bedrag circa € 10.000; 

 
De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan nodig is voor de doelstellingen van de stichting. 
Tegelijkertijd is de stichting opgericht voor onbepaalde tijd en zal zij de continuïteit moeten bewaken. Daarnaast 
heeft de stichting giften ontvangen met een instandhoudingseis.  Rekening houdende met het hiervoor genoemde 
zal de stichting zo veel mogelijk de gerealiseerde beleggingsrendementen aanwenden voor haar doelen.  
  
 
Beheer  
 
Het vermogen van de stichting wordt belegd via Van Lanschot Bankiers. Het vermogen wordt op gespreide, 
risicomijdende belegd.  De stichting heeft een zeer lage kostenstructuur.  De stichting beschikt niet over eigen 
bedrijfsmiddelen of huisvesting. Het bestuur vergadert op wisselende locaties in het land. De administratieve 
organisatie is zeer beperkt qua omvang.  Afgezien van beperkte vergaderkosten komen nagenoeg alle 
opbrengsten ten goede aan de geformuleerde doelen.   
 
Bestuur  
 
Het bestuur heeft de volgende samenstelling: 
 
Voorzitter: Bob Verheeke 
Penningmeester: Mark van der Burgt 
Secretaris: Albert van Deel 
 
Het bestuur komt 1x per 2 maand bijeen om de voortgang van de diverse projecten te bespreken.  
 
Het bestuur werkt onbezoldigd voor de stichting.  
 


