BELEIDSPLAN STICHTING BEER IMPULS

1. Inleidiria
In dit beleidsplan legt de Stlchting Beer impuls Ode Stichting') haar beleidsvoornemeris
voor de periode 2014-2019 neer. Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren
beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doeisteiling. De stichting heeft de
navolgende doeisteiling:
A. het ondersteunen van maatschappeiijk relevante ontwikkelingen op het gebied van
het aansprakeiijkheidsrecht en de ietselschade en het stimuleren van de
maatschappelijke bewustwording op dat terrein;
B. het stimuleren van onderwijs op het gebied van rechtshuip aan siachtoffers van
Ietselschade en het ondersteunen van jong talent op dat terrein;
C. het verrichten van alie verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De Stichting is opgericht op 10 September 2014. Sinds deze datum heeft zij zich intensief
ingezet voor het nastreven van haar statutaire doeisteiling..
2. Werkzaamheden
De statutaire doeisteiling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen
overeen. Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend.
De Stichting is voor onbepaaide tijd aangemerkt als algemeen nut beogende instelling in
de zin van de Algemene Wet Rijksbelastingen,
Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit de heer mr. J.M. Beer (voorzitter), de heer
mr. M. Zwagerman (secretaris), mevrouw mr. M.F. Hartman (penningmeester), de heer
mr. S.V. Mewa, de heer mr. B.P. Dekker en mevrouw mr. J.M. van de Laar.
Activiteiten
Om de doeisteiling te bereiken zullen in de komende vijf jaren de navolgende
werkzaamheden worden verricht:
• Het bewerkstelligen van naamsbekendheid van de stichting onder personen en
organisaties die in Nederland op het aansprakeiijkheidsrecht en de Ietselschade
actief zijn, inclusief opleidingsinstellingen en opleiders die op die gebieden
opleiding verzorgen.
• Het ontwikkelen van modellen met behulp waarvan het ondersteunen van
proefprocessen kan plaatsvinden. De Stichting acht het van belang dat dergelijke
proefprocessen in beginsel door een iedere advocaat, doch wei op een kwalitatief
hoogstaande manier, gevoerd worden.
• In samenspraak met opleiders op het gebied van aansprakelijkheid en
ietselschade zulien bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij aan
gei'nteresseerde studenten en scholieren voor hun opleiding en vorming relevante
informatie wordt verstrekt. De Stichting zal zich daarbij richten tot alie
opleidingsinstellingen die op het betreffende gebied actief zijn.
• De Stichting zal bevorderen dat publicaties op het gebied van
aansprakeiijkheidsrecht en Ietselschade plaatsvinden. Ook zullen een of meer
prijzen worden uitgeloofd en toegekend voor studenten en scholieren die zich
daarin hebben onderscheiden.
• Aan gei'nteresseerde en zich op het betreffende terrein onderscheidende
studenten en scholieren zal de mogelijkheid worden geboden tot (nationaal en
internationaal) bezoek aan congressen op het gebied van aansprakelijkheid en
Ietselschade.
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3. Wervina van aelden
De stichting zal haar beschikbare netwerk aanwenden om donaties te verwerven
waarmee haar doelstelling kan worden gerealiseerd. Hierbij kan worden gedacht aan het
verzorgen van lezingen, zoeken van publiciteit alsmede het onder aandacht brengen van
het bestaan van de stichting bij bestaande relaties.
4. Beheer van aelden
Het jaarlijks geworven vermogen wordt zo direct mogelijk besteed (gerichte doeien en zo
min mogelijk vertraging). De indirecte kosten zijn minimaai en hebben louter betrekking
op uitgaven ais bankadministratie- en overboekingskosten, administratiekosten en de
inschrijving bij de Kamervan Koophandel. In beginsei worden de onkosten van
bestuursleden (zoals reis- en verblijfskosten) door het bestuur voor eigen rekening
genomen.
5. Bestedina van aelden
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften, iegaten, hetgeen door
erfstelling verkregen wordt alsmede door andere baten. De geiden van de Stichting
worden besteed aan de hierboven genoemde diverse projecten. De komende jaren
(2014 tot 2019) zal de Stichting haar vermogen aanwenden ter sponsoring van de
hiervoor genoemde activiteiten ter verwezenlijking van haar doelstelling, De Stichting zal
slechts zodanig vermogen aanhouden dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de
continuiteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling, De
bestuurders ontvangen geen beloning, en in beginsei geen onkostenvergoeding voor hun
diensten.

Amsterdam, 10 September 2014

