Beleidsplan Stichting Ta stipe fan Tresoar, 2017- 2020
1. Inleiding
De stichting Ta stipe fan Tresoar is opgericht om als steunfonds te fungeren voor de
gemeenschappelijke regeling Letterhoeke. De gemeenschappelijke regeling treedt naar buiten toe op
onder de naam Tresoar. In dit beleidsplan wordt steeds Tresoar gebruikt waar de
gemeenschappelijke regeling Letterhoeke wordt bedoeld.
Tresoar is in 2002 ontstaan uit een fusie van het Rijksarchief in de provincie Fryslân, de Provinciale
Bibliotheek van Fryslân en het Fries Letterkundig Museum en documentatiecentrum. Tresoar voert
de taken op het gebied van de rijksarchiefbewaarplaats in Fryslân, de provinciale bibliotheekdienst
en het letterkundig museale vlak uit voor respectievelijk de minister van OCW, Provinciale Staten van
Fryslân en de stichting FLMD.
Voor de uitvoering van de taken ontvangt Tresoar van het ministerie en de provincie een vaste
jaarlijkse bijdrage. Daarnaast ontvangt Tresoar inkomsten uit reguliere werkzaamheden en zijn er
mensen die Tresoar goedgunstig gezind zijn en legaten of erfstellingen aan Tresoar nalaten.
Deze legaten of erfstellingen zijn vaak geoormerkt voor een specifiek werkveld van Tresoar,
bijvoorbeeld voor de Friese literatuur.
Omdat Tresoar op grond van de gemeenschappelijke regeling maar een beperkt eigen vermogen mag
hebben, bestaat het risico dat de geoormerkte legaten of erfstellingen aan de partners in de regeling
vervallen omdat het vermogen (inclusief de legaten/erfstellingen) boven het toegestane percentage
van de begroting komt.
Om dit te voorkomen is de stichting Ta stipe fan Tresoar ( stichting tot steun van Tresoar) opgericht.
Deze stichting zal legaten en erfstellingen beheren en er op toezien dat die overeenkomstig de
bepalingen waaronder zij zijn nagelaten worden gebruikt.
2. Het doel van de instelling
De stichting heeft tot doel:
- het ondersteunen van projecten en activiteiten van Tresoar;
- het bevorderen van de groei en bloei van Tresoar
- het wekken van belangstelling voor het boek- , bibliotheek-, archiefwezen en de Friese taal- en
letterkunde in het algemeen en voor de collectie van Tresoar in het bijzonder;
- het beheren en exploiteren van schenkingen, legaten en erfstellingen die beogen een fonds met
een specifiek doel te zijn op het werkterrein van Tresoar te stimuleren.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
3. Werkzaamheden van de instelling
De stichting probeert actief fondsen te werven om die projecten van Tresoar te kunnen
ondersteunen die niet uit het reguliere budget van Tresoar gerealiseerd kunnen worden.
Het stichtingsbestuur onderneemt zelf geen activiteiten op het terrein van de doelstellingen van
Tresoar, maar ondersteunt die alleen financieel.
Het bestuur of de directie van Tresoar kan projecten of activiteiten aan het stichtingsbestuur
voorleggen. Het stichtingsbestuur beoordeelt de aanvraag aan de hand van de richtlijnen die met de
legaten en erfstellingen zijn meegegeven. Zijn er geen richtlijnen meegegeven bij de legaten en
erfstellingen dan is het stichtingsbestuur vrij om te oordelen of de voorgestelde activiteiten de
doelstellingen van Tresoar ondersteunen.

4. Organisatie-structuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen:
Drs. J. van der Velde, voorzitter
Mr. S. Poepjes, secretaris
W. Verf, penningmeester
De directeur van Tresoar kan als adviseur van het bestuur optreden.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk ten behoeve van de stichting.
5. Financiering en schenkingsbudget
Het bestuur zal de stichting zo veel mogelijk bekend maken bij de doelgroepen die Tresoar bedient in
de hoop en verwachting dat vanuit die doelgroepen er fondsen nagelaten dan wel geschonken
worden aan de stichting.
De stichting is niet voornemens een stamkapitaal als vermogen aan te houden. Ontvangen gelden
worden zo veel als mogelijk uitgegeven aan de doelstelling.
Die gelden die (nog) niet gebruikt worden voor de uitvoering van de doelstelling worden gezet op
een bankrekening waarbij de opzet is dat de gelden liquide blijven en niet vastgezet worden in
beleggingsfondsen o.i.d.
Het jaarlijks budget is afhankelijk van de ontvangen legaten en schenkingen en de behoefte van
Tresoar.

