Beleidsplan stichting Sleipnir 2016 en 2017
1. De werkzaamheden die de stichting verricht
Stichting Sleipnir maakt het mogelijk dat ondernemers bedrijfskapitaal ter beschikking
krijgen, wanneer ze duurzaam ondernemen. Dat geldt voor alle personen die zich met de
doelstellingen van de stichting verbinden en die zich in de achtergronden van de stichting
willen verdiepen.
De werkzaamheden betreffen:
a. Beheer van kapitaal dat als deelname in verschillende ondernemingen is
ingebracht.
b. Deelnemen in bedrijven die de doelstellingen van Sleipnir onderschrijven en die
maatschappelijk duurzaam opereren.
c. Ondersteunen van ondernemers door advies, door het bevorderen van opleiding
en door financieel ondersteuning in moeilijke situaties
d. Ondersteunen en organiseren van een raad van bedrijven, waarin de ondernemers
onderling uitwisselen en elkaar ondersteunen
e. Aantrekken van schenkgelden van mensen en instellingen die de doelstellingen
van Sleipnir willen helpen realiseren.
2. De manier waarop de stichting geld wil werven
Voor de exploitatie is stichting Sleipnir financieel afhankelijk van de opbrengsten van
haar deelnemingen, van de opbrengsten van haar vermogen en van subsidies en van
schenkingen en legaten. De exploitatiekosten worden zo laag mogelijk gehouden, zodat
eventuele opbrengsten zoveel mogelijk ten goede komen aan het inzetbare vermogen.
3. Het beheer van vermogen van de stichting
Het vermogen van stichting Sleipnir wordt zodanig beheerd, dat de activiteiten van de
Sleipnir langdurig kunnen plaatsvinden. De deelnames in de bedrijven waarin de
stichting deelneemt worden daartoe regelmatig geëvalueerd. Bedrijven met negatieve
resultaten worden extra gevolgd door collega’s uit de raad van bedrijven en zonodig
geholpen bij het omvormen of stoppen van hun activiteiten.
4. De besteding van het vermogen van de stichting
Stichting Sleipnir streeft in de eerste plaats naar een exploitatierekening die in evenwicht
is. Voorzover de exploitatierekening niet in evenwicht is, worden positieve en negatieve
resultaten ten bate respectievelijk ten laste gebracht van het eigen vermogen.
Het beschikbare vermogen van stichting Sleipnir wordt in de eerste plaats aangewend om
deel te nemen in aangesloten bedrijven. De stichting streeft er naar om minimaal 80%
van het vermogen in aangesloten bedrijven uit eigen vermogen te financieren. Voorzover
dat niet lukt lenen de aangesloten bedrijven zelf de aanvullend benodigde gelden elders.
Indien er vermogen beschikbaar zou zijn, dat hiervoor niet direct aangewend kan
worden, wordt dit vermogen zoveel mogelijk in overeenstemming met de doelstelling
belegd, waarbij het beleggingsresultaat aan het exploitatie budget wordt toegevoegd.
Overschotten op de exploitatierekening kunnen gebruikt worden om het vermogen te
versterken, studie en opleiding te betalen voor aangesloten bedrijven en voor
schenkingen aan derden, in overeenstemming met de doelstellingen van de stichting.
5. Bezoldiging van bestuurders en/of medewerkers
Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuurder.
Eventuele reiskosten kunnen wel worden gedeclareerd.

Stichting Sleipnir heeft geen medewerkers in dienst.
6. Voor de komende jaren wil de stichting meer bekendheid geven aan haar
werkzaamheden en aan haar uitgangspunten, met het doel om in meer bedrijven te
kunnen deelnemen. Tegelijkertijd wordt door de aangesloten bedrijven een
liquiditeitsfonds in het leven geroepen om deze uitbreiding van deelnames mogelijk te
maken. Jan JC Saal zal aanspreekbaar zijn voor deze activiteiten en kan voor deze
werkzaamheden reiskosten en een uurvergoeding van € 50,- per uur declareren.
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