
BELEISPLAN HANS GEVELING FOUNDATION

Het beleidsplan van de HGF bestaat uit vier belangrijke uitgangspunten te we-
ten:
• Hoe komen de inkomsten tot stand
• Hoe gaan we inkomsten werven
• Op welke manier wordt het vermogen beheerd
• Welke kosten worden door het fonds gemaakt

Hoe komen de inkomsten tot stand 
De inkomsten van het HGF komen vooral door schenkingen van Hans Geveling 
B.V. Voor het eerste jaar is er 150.000 euro gestort. Met de mogelijkheid dit 
bedrag nog in 2013 te verhogen of anders beging 2014 nogmaals een storting 
te doen. Dit zal van jaar tot jaar beken worden. Het minimum bedrag dat per 
jaar is toegezegd is 150.000 euro.

Hoe gaan we inkomsten werven
De eerste jaren zullen de inkomsten vooral komen van de giften door Hans Ge-
veling B.V. Uitbreiding van de fondswerving wordt nog nader onderzocht. Er is 
ook een gift gegaan naar het HGDWF door een storting via gedeeld geven. Dit 
bedrag van ongeveer 83.000 euro is overgemaakt. Verder heeft Amway twee 
maal een gift gestort. Een van 5000 euro en een van 2000 euro. Ook enkel 
particuliere gevers hebben een bijdrage geleverd. In de toekomst moeten we 
onderzoeken welke bronnen van inkomsten er nog meer te vinden zijn behalve 
Hans Geveling B.V.

Op welke manier wordt het vermogen beheerd
Het vermogen wordt op een maatschappelijk verantwoorde manier belegd bij 
de Triodos bank. De belegging zal aan de hoogste eisen van MVM beleggen be-
antwoorden. Het rendement van deze belegging zal ofwel worden toegevoegd 
aan de waarde van het fonds ofwel besteed worden aan de doelstelling van het 
HGF. De samenwerking met OxfamNovib speelt hierbij een belangrijke rol. Via 
het HGDWF bij OxfamNovib wordt in 2013 een bijdrage geleverd aan coöpera-
tief samenwerkende boeren in Senegal.

Welke kosten maakt het HGF
Voor het beheer van het vermogen in het HGDWF, bij OxfamNovib worden geen 
kosten berekend. Voor de beleggingen bij de Triodos bank worden de normaal 
gangbare kosten in rekening gebracht. Het bestuur van de Foundation bestaat 
uit vrijwilligers. Er kan sprake zijn van een geringe onkosten vergoeding. Voor 
2013 en 2014 zullen de bestuursleden afzien van een vergoeding.


