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1. Inleiding

Stichting Peter van Vliet Foundation (‘Stichting PVVF’) is opgericht in 2007, ter gelegenheid 

van het vijfjarig bestaan van Pereira B.V., een fiscaal-juridisch advieskantoor gevestigd te 

Den Haag. 

Stichting PVVF is als zodanig genoemd ter nagedachtenis van Peter van Vliet, een van de 

oprichters van Pereira B.V. die vlak na het opzetten van het bedrijf is omgekomen. Stichting 

PVVF is een zelfstandige stichting waarvan medewerkers van Pereira B.V. het bestuur 

vormen, tezamen met Roos van Vliet (weduwe van Peter van Vliet).  

In onderstaand beleidsplan heeft het bestuur van de PVVF haar beleid vastgelegd voor de 

periode 2021 – 2024. 

Eventuele wijzigingen van dit beleidsplan worden vastgesteld in de bestuursvergadering. 

2. Organisatie 

De samenstelling van het bestuur van Stichting PVVF is als volgt. 

• Freek Noordman 

• Roos van Vliet

• Linde van der Wal

• Anoek Braun

• Jasper Aarts

• Elodie Cocheteux

3. Doelstelling 

Stichting PVVF heeft ten doel het ondersteunen van diverse activiteiten op het gebied van 

ontwikkeling van individuen, in het bijzonder kinderen, op het gebied van onderwijs, om de 

kwaliteit van leven van individuen, gemeenschappen en de samenleving als geheel te 

verbeteren op dusdanige wijze dat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren 

en kansen krijgen zich te ontwikkelen. 

Stichting PVVF tracht dit doel te bereiken door projecten van goede doelen te steunen 

waarbij kinderen en jongeren via kennis en opleiding worden geholpen om vrij en zelfstandig 

te worden en te zijn. Centraal staat de gedachte dat een bijdrage wordt geleverd aan het 

toegankelijk maken van- en vergroten van kennis door middel van educatie. 

Projecten dienen daarbij een brede, holistische aanpak te hebben, gericht op het 

ontwikkelen van vaardigheden en kennis die de ontwikkeling en zelfredzaamheid van de 

kinderen en jongeren trachten te bevorderen. 
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In het bijzonder zal Stichting PVVF de komende jaren de focus richten op het thema ‘lezen’ in 

de breedste zin des woords. De gedachte hierachter is dat leren lezen een vereiste is om tot 

zelfstandigheid te komen. 

Stichting PVVF heeft geen winstoogmerk en streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. 

Dit blijkt uit de statuten (artikel 2) en het feit dat Stichting PVVF uitsluitend projecten steunt 

ten behoeve van het algemeen belang en in lijn met haar doelstelling.

Een batig liquidatiesaldo zal worden besteed ten behoeve een algemeen nut beogende 

instelling met een soortgelijke doelstelling (zie ook artikel 12 van de statuten). 

4. Activiteiten 

Het bestuur van Stichting PVVF komt op regelmatige basis bijeen.  

Met het jaarlijks gevormde vermogen draagt Stichting PVVF bij aan projecten ten behoeve 

van het algemeen belang en  in lijn met haar doelstelling. Ingekomen aanvragen voor 

financiële projectondersteuning worden door Stichting PVVF behandeld en beoordeeld op 

basis van de onder punt 3 genoemde criteria en haar doelstelling. Daarnaast gaat Stichting 

PVVF proactief op zoek naar (projecten van) goede doelen die in lijn met haar doelstelling 

kunnen worden ondersteund. 

5. Inkomsten en uitgaven

Werven van fondsen 

Stichting PVVF doet niet actief aan fondsenwerving. Het vermogen van Stichting PVVF zal 

hoofdzakelijk worden gevormd door een jaarlijkse bijdrage van Pereira B.V. 

Aanvullend kan het vermogen van Stichting PVVF gaan bestaan uit overige giften en/of 

verkrijgingen (zoals schenkingen, erfstellingen, etc.). De verwachtingen voor dergelijke 

bijdragen zijn echter beperkt. 

Besteding van fondsen 

Het vermogen van Stichting PVVF wordt rechtstreeks gebruikt ter ondersteuning en 

verwezenlijking van haar doelstelling.  

Stichting PVVF heeft als uitgangspunt de in een jaar opgebouwd vermogen (en evt. 

ontvangen giften) zoveel mogelijk in het jaar van ontvangst te besteden conform haar 

doelstelling. Tegelijkertijd wil Stichting PVVF de mogelijkheid om lange termijn projecten te 

ondersteunen die meerjarige financiële ondersteuning nodig hebben niet uitsluiten. 

Hiervoor kan Stichting PVVF een reserve opbouwen. 
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De maximale bijdrage aan een project is € 5.000. Wel kan Stichting PVVF in voorkomende 

gevallen projecten meerjarig steunen, met een maximum van drie jaar. Hierbij wordt van de 

desbetreffende partij een tussentijdse evaluatie opgevraagd.  

Beheer van fondsen 

Stichting PVVF ontvangt en besteedt haar vermogen via een bankrekening.  

Stichting PVVF zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de 

continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. Verder 

vermeldt Stichting PVVF in haar financiële administratie het doel waarvoor het vermogen 

wordt aangehouden, alsmede een motivering voor de omvang van dat vermogen. Voor de 

continuïteit van de stichting is doorgaans een beperkt bedrag aan middelen benodigd, 

bijvoorbeeld voor het dekken van (administratie) kosten e.d. 

6. Financiële verslaggeving

De jaarrekening wordt gepubliceerd binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. Dit is 

in overeenstemming met de statuten van Stichting PVVF. De jaarrekening zal worden 

opgemaakt conform de Richtlijn van de Raad voor de Jaarverslaglegging voor organisaties 

zonder winststreven (RJ Richtlijn 640). 

7. Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor de door hen verrichte 

werkzaamheden. Een vergoeding voor de gemaakte kosten is mogelijk. 

Namens het bestuur van Stichting Peter van Vliet Foundation, 

Freek Noordman 

29 juni 2021


