Statuten van harte fonds
Met ingang van 20 augustus 2020 heeft de VOF van harte ondernemen het van harte fonds
opgericht.
1.

Overwegingen en waarden:
Belangrijke waarden voor van harte ondernemen zijn: ondernemerschap, spiritualiteit en
dienstbaar zijn. Onze missie is gefundeerd in onze diepe overtuiging dat iedereen iets kan
bijdragen aan de maatschappij en dat ondernemers daarin een belangrijke rol spelen. Vooral
als zij v an harte ondernemen.

2. Doelstellingen van het van harte fonds:
- ondersteunen (financieel) van ondernemers die tijdelijk krapper bij kas zitten
passend bij kopje 5 “Begunstigden”.
- mogelijk maken dat deze ondernemers gebruik kunnen (blijven) maken van de
diensten van van harte ondernemen in tijden van financiële tegenslag.
- invulling geven aan onze waarden zoals omschreven bij kopje 1 “Overwegingen en
waarden”.
- periodieke schenkingen of giften aan goede doelen in het kader van maatschappelijk
verantwoord ondernemen, passend bij de waarden van van harte ondernemen en
te beoordelen door beide vennoten.
3. Beheer en verantwoording:
Het beheer over het fonds wordt gevoerd door beide vennoten van van harte
ondernemen. Jaarlijks leggen zij verantwoording over de ontvangsten en uitgaven aan een
commissie, bestaande uit twee leden uit het van harte netwerk, niet zijnde begunstigden.
De commissieleden kunnen zichzelf aanmelden nadat de vennoten het netwerk daartoe
heeft uitgenodigd.
4. Gebruik en onttrekkingen:
Onttrekkingen vinden altijd plaats na overleg door vennoten en met beider instemming. Dit
wordt in de factuuradministratie bijgehouden.
Onttrekkingen kunnen volgen op initiatief en uitnodiging van de vennoten, op voordracht
van een (aspirant) lid van het netwerk, sympathisanten van het netwerk of op verzoek van
een (aspirant) lid van het netwerk.
Onttrekkingen die ten gunste komen van (aspirant) klanten van van harte ondernemen
zullen nooit meer bedragen dan 75% van de kosten van die dienst, zulks ter beoordeling van

de vennoten.
5. Begunstigden:
Klanten, netwerkleden, potentiële klanten van de diensten van van harte ondernemen.
Goede doelen passend bij de waarden van van harte ondernemen.
6. Beëindiging of opheffing:
Het fonds wordt opgeheven wanneer:
-

van harte ondernemen wordt opgeheven
het van harte netwerk wordt opgeheven

Eventueel resterende baten worden geschonken aan een nader te bepalen goed doel.
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