Beleidsplan “Stichting Kruis-of Doumaleen” 2019 – 2022
1 Inleiding
Waarschijnlijk werd het Kruis- of Doumaleen in het leven geroepen door
iemand van het hoofdelingengeslacht Douwama uit Aldeboarn. De vroegste
vermelding in een geschreven bron dateert uit 1520. Dit is tijdens het leven
van de bekende Friese vrijheidsstrijder Jancko Douwama. Oorspronkelijk
dienden de opbrengsten van de landerijen van het leen om een geestelijke in
zijn onderhoud te voorzien. Die kapelaan werd aangesteld om het zielenheil
van de schenker van de landerijen te waarborgen. Na de reformatie rond 1580
veranderde dit in een inkomstenbron om de studie van een familielid, meestal
een predikant, te bekostigen. Door de eeuwen heen is dit verandert in een
stichting die studenten steunt in het bekostigen van hun studie met een
nadruk op bijzondere kosten die niet door andere beurzen of
tegemoetkomingen worden gedekt.

2 Gegevens instelling
Stichting Kruis- of Doumaleen
Postadres: Aengwirderweg 169, 8459BL Luinjeberd
Statutaire zetel: gemeente Heerenveen
Telefoon: 06-51612886
Mail: info@doumaleen.nl
KvK: 41003737
RSIN: 803132311

3 Beleid en strategie
De Stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan jonge
mensen bij het volgen van voorbereidend wetenschappelijk, hoger
beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Het doel zal onder meer
worden nagestreefd door het verstrekken van studiebeurzen (pensies) dan wel
andere toelagen uit de-zuivere inkomsten van het Leen, alsmede al hetgeen
met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn.

4 Werkzaamheden en activiteiten
Het stichtingsbestuur draagt zorg voor het beheer van het vermogen van de
stichting en zorgt dat de inkomsten worden besteed zoals in het doel onder 3
is omschreven. Voor 2020 staat als eenmalige extra activiteit een op een in
het beleid passende aandacht besteding van het 500 jarige bestaan van het
Leen op het programma.

5 Bestuur
Voorzitter
mevr. A. Akkermans-Hofstra
Secretaris/penningmeester dhr. S. I. de Roos
Contactpersoon landerijen
dhr. A. J. IJzerman
De bestuursleden van de stichting verrichten hun werkzaamheden als
vrijwilliger en ontvangen daarvoor geen vergoeding.

6 Financiële gegevens
Het vermogen van de stichting bestaat voornamelijk uit landerijen. De
opbrengsten van deze landerijen worden gebruikt om het doel, zoals onder 3
is omschreven, uit te voeren.

7 Opheffing en ontbinding van de stichting.
Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het
liquidatiesaldo vastgesteld. Het batig liquidatiesaldo zal worden besteed ten
behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke
doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

