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Peter Smaal was de gerespecteerde en gewaardeerde directeur van Stigterstaal, een 
familiebedrijf in Gorinchem, die in 2010 is overleden aan de gevolgen van kanker.

Peter Smaal was een sociaal betrokken mens met een grote interesse in cultuur en 
wetenschap. Zijn naam is gegeven aan de Peter Smaal foundation. De stichting steunt 
goede doelen en projecten op het gebied van cultuur, onderwijs, wetenschappelijk 
onderzoek, jeugd- en ouderenzorg en sociaal-maatschappelijke projecten. 

In dit beleidsplan kunt u meer lezen over de doelstellingen en de wijze waarop de Peter 
Smaal Foundation een bijdrage levert aan de samenleving.

Het bestuur van de stichting.
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Doel

De Peter Smaal Foundation heeft als doelstelling om financiële ondersteuning te geven 
aan goede doelen en projecten op het gebied van cultuur, onderwijs, wetenschappelijk 
onderzoek, jeugd- en ouderenzorg, alsmede de ondersteuning van sociaal-
maatschappelijke projecten. Ook ontwikkelingssamenwerking komt voor ondersteuning 
in aanmerking.

Missie & visie 

• Kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen wereldwijd
• Het oplossen van maatschappelijke problemen door middel van wetenschappelijk 

onderzoek
• Sociale rechtvaardigheid en kansengelijkheid voor jong en oud;
• Een florerende culturele sector;



Strategie

5

1. 
INLEIDING

2. 
DOELSTELLING

4. 
ORGANISATIE-

STRUCTUUR

5. 
FINANCIËN

Hoe werken wij?

Stichting Peter Smaal Foundation biedt financiële ondersteuning in de vorm van donaties aan 
ANBI’s die bijdragen aan het realiseren van onze doelstellingen. Ook bieden wij financiële 
ondersteuning aan algemeen nuttige projecten.
Wij zullen voornamelijk ANBI’s en projecten steunen die: 

➢ Wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken 
➢ Zich inzetten voor cultuurbehoud in Nederland
➢ Onderwijs voor kinderen in ontwikkelingslanden mogelijk maken
➢ Kinderen, volwassenen en ouderen in Nederland in een moeilijke situatie ondersteunen 

Kernwaarden

• Er is vertrouwen in de mensen en in de aanpak van de ANBI of het algemeen nuttige project
• De ANBI of het project past binnen de doelstelling van Stichting Peter Smaal Foundation
• Indien sprake van een project dan moet de doelstelling algemeen nuttig zijn 
• De ANBI of het project heeft een transparante en heldere financiële verslaglegging
• De ANBI of het project heeft geen politieke of religieuze inslag
• Er is voldoende openheid & communicatie
• Er is financiële ondersteuning nodig en de bijdrage van de Peter Smaal Foundation maakt een 

verschil gezien het totale budget van de ANBI of het project

Voorbeelden van ANBI’s en algemeen nuttige projecten die financiering hebben 
ontvangen 
• Voedselbank Gorinchem
• Gedenkplaat Gorcumse Martelaren
• Lingehavenconcert 2022
• Vrienden Gorcums Museum
• School Uganda: Nawanyago Busano Primary School 
• Schoolmaaltijden Macheo in Kenia 
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Werkwijze aanvragen 

Aanvragen dienen altijd schriftelijk (per brief of e-mail) te worden ingediend ter attentie van het 
bestuur. Alle projecten worden ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. 
Aanvragen worden voor iedere vergadering samengevat. Deze samenvattingen worden in de 
bestuursvergadering besproken en de aanvragen worden afgewezen of goedgekeurd.

Afhandeling aanvragen 
Nadat de aanvraag voor ondersteuning is goedgekeurd ontvangt de aanvrager een schriftelijke 
(per brief of e-mail) bevestiging met daarin genoemd het doel waar de donatie aan wordt besteed 
en het beschikbare bedrag. 
Aanvragen die zijn afgewezen ontvangen een afwijzing met motivatie. De aanvrager dient
schriftelijk het rekeningnummer aan de Peter Smaal Foundation door te geven.
Nadat alle stukken zijn ontvangen zorgt de penningmeester ervoor dat het bedrag wordt 
overgemaakt. 

Terugkoppeling
Indien er een terugkoppeling van de ANBI of het algemeen nuttige project gewenst is dan wordt 
dit vermeld in de bevestigingsbrief. 



Bestuur
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De stichting heeft gekozen voor een bestuursmodel waarbij het bestuur eindverantwoordelijk 
is voor de beleidsbepaling- en uitvoering. 

De stichting heeft een bestuur bestaande uit zes bestuursleden. Zij ontvangen geen beloning 
voor de door hen verrichte werkzaamheden. Kosten gemaakt in het kader van de uitoefening 
van de functie worden eventueel vergoed.

Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar bijeen om de voortgang van de stichting te 
evalueren. De doelstellingen en strategie in het beleidsplan worden hierbij als leidraad 
gebruikt. Jaarlijks wordt er inhoudelijk en financieel verslag gedaan van de activiteiten. Verder 
vergadert het bestuur indien de voorzitter hiertoe het initiatief neemt, of indien twee of meer 
bestuursleden hierom verzoeken. Er worden notulen van de vergadering bijgehouden. Het 
goedkeuren van voorstellen tot financiering is de exclusieve bevoegdheid van het bestuur. 
Besluiten in het bestuur worden genomen in met een meerderheid van de stemmen. 

Voorzitter
M. P. Smaal-Kuiper

Secretaris
S. E. Cozijnsen-Smaal

Penningmeester
F. L. J. Smaal

Overige bestuursleden
S. A. W. Smaal
E. J. Cozijnsen
K. A. Cozijnsen
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De stichting verkrijgt jaarlijks gelden van Pesole Holding B.V.  In de toekomst zal wellicht 
getracht worden via de website extra gelden bij serviceclubs en bedrijven te verkrijgen. 
Giften en legaten behoren ook tot de mogelijkheden.

Stichting Peter Smaal Foundation heeft een jaarlijks schenkingsbudget, dit zal vanaf 2023 
naar verwachting € 50.000 bedragen. Met deze schenking zullen projecten worden 
ondersteund die binnen de doelstelling van de stichting vallen. Dit zullen donaties zijn aan 
ANBI-stichtingen of maatschappelijk nut beogende projecten. 

Vermogensopbouw

De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt dus niet meer vermogen aan dan 
redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de activiteiten ten behoeve van het doel. Er 
wordt geen eigen vermogen opgebouwd binnen de stichting.

Vermogensbeheer

De schenking gaat naar de lopende rekening van de stichting. Het vermogen wordt niet 
belegd of geïnvesteerd, aangezien het jaarlijks binnengekomen bedrag ook jaarlijks wordt 
uitgegeven aan de doelstelling 

Bestemming liquidatiesaldo

Bij opheffing van de stichting zal een batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van 
een algemeen nut beogende instelling, zoals bedoeld in artikel 5b Algemene Wet inzake 
rijksbelastingen of een daartoe in de plaats getreden bepaling, of van een buitenlandse 
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt.

Financiën
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Budget 2022-2024
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INKOMSTEN Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

Schenking

Extra donaties

==========================
TOTALE INKOMSTEN

25.000
85.000

25.000 25.000

============= ============= =============
110.000 25.000 25.000

BESTEDINGEN Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

Onderwijsprojecten Afrika 86.000

Maatschappelijke projecten

Nederland

10.000 12.000 12.000

Kunst & Cultuur 10.000 11.000 11.000

Administratie en beheer 4.000 2.000 2.000

========================== ============= ============= =============
TOTALE UITGAVEN 110.000 25.000 25.000


