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Beleidsplan
1. Algemeen
Willem Greeve was in de jaren zeventig van de vorige eeuw woonachtig in Hattem.
Hij was begaan met het culturele leven in Hattem. Hij overleed op 30 januari 1978.
Bij legaat liet hij via de gemeente Hattem aan de bevolking van Hattem een bedrag na
van NLG 200.000.
Volgens de bepalingen in het legaat mogen de inkomsten uit dit (stam)kapitaal worden
aangewend voor het bevorderen van het culturele leven en het stimuleren van
activiteiten op dat gebied in de gemeente Hattem.
Bij het legaat kreeg het gemeentebestuur van Hattem de opdracht voor het realiseren
van genoemd doel een stichting in het leven te roepen. Deze stichting draagt de naam:
‘Stichting Willem Greeve Fonds’.
De Stichting Willem Greeve Fonds is opgericht bij besluit van de gemeenteraad van
Hattem van 8 mei 1978 (besluit nr. 32). Het besluit van de gemeenteraad is
goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland op 14 juni 1978 (nr. 6252/508
GF 212).
2. Doelstelling en actueel beleid van de stichting
Doelstelling van de stichting is het bevorderen van het culturele leven en het
stimuleren van activiteiten op dat gebied in de gemeente Hattem.
Het actuele beleid is gericht op het uitvoering geven aan de opdracht die in het legaat
besloten ligt, dat wil zeggen het verstrekken van bijdragen in de kosten die
amateurverenigingen in Hattem maken bij het organiseren van culturele activiteiten in
Hattem.
Daarnaast organiseert de stichting met zeer grote tussenpozen in Hattem een
zogenaamde Willem Greeve avond, waar alle betrokken verenigingen van zich kunnen
laten horen. Sinds de oprichting in 1978 zijn drie ‘Willem Greeve avonden’
georganiseerd.
3. Werkzaamheden van de stichting
Het bestuur van de stichting bestaat uit zeven leden. De burgemeester van Hattem is
ambtshalve voorzitter van het stichtingsbestuur. Hij wordt daarin bijgestaan door een
ambtelijk secretaris (die geen deel uitmaakt van het stichtingsbestuur). Verder bestaat
het bestuur uit drie gemeenteraadsleden en drie vertegenwoordigers van in Hattem
gevestigde verenigingen die werkzaam zijn op cultureel gebied.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Het stichtingsbestuur komt enkele malen per jaar bijeen om aanvragen van
verenigingen voor een bijdrage in aanmerking komen. Indien er weinig aanvragen te
beoordelen zijn en er geen andere redenen zijn om bijeen te komen , vindt de
beoordeling plaats via een schriftelijke ronde (email).
Per jaar beoordeelt het bestuur ca. 20 aanvragen. Gemiddeld komen 10 a 12 van deze
aanvragen voor een bijdrage in aanmerking.
4. De wijze waarop de stichting fondsen werft
Het stamkapitaal is verkregen uit het legaat van NLG 200.000 van Willem Greeve.
Eind jaren negentig heeft de dochter van Willem Greeve het stamkapitaal met NLG
100.000 opgehoogd.
Het stichtingsbestuur streeft er naar dat het stamkapitaal wordt aangevuld. Bij de in
Hattem gevestigde notaris ligt om die reden het verzoek om mensen bij het opstellen
van een testament te wijzen op de mogelijkheid van het storten van een bedrag in het
fonds.
5. De wijze waarop de stichting fondsen beheert
Het stamkapitaal van het fonds is vastgelegd in obligaties en deelnemingen met een
laag risico.
6. De wijze waarop de stichting haar vermogen besteedt
Uitgaande van de opdracht in het legaat, worden uitsluitend de renteopbrengst van het
stamkapitaal gebruikt voor bijdragen aan verenigingen. De maximale bijdrage die een
vereniging kan krijgen bedraagt thans € 600 per jaar. Jaarlijks wordt in totaal
ca. € 4.000 aan bijdragen verstrekt.
Het restant van de renteopbrengsten wordt bij het stamkapitaal gevoegd om daarmee
het effect van de waardevermindering als gevolg van inflatie te ondervangen.
7. Het beloningsbeleid
De bestuursleden krijgen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden
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