Beleidsplan Stichting Sybrand Tjeerds Rinia Fûns 2017-2020
1. Inleiding
Op 18 maart 2013 hebben Tjeerd Sybrand Rinia en Cornelis Doorn de stichting Sybrand Tjeerds Rinia
Fûns opgericht ter nagedachtenis aan Sybrand Tjeerds Rinia (geboren 15 augustus 1902 op
Lieuwkema State te Makkum, overleden te Utrecht op 25 november 1960).
Sybrand Tjeerds Rinia, was naast zijn reguliere werk, Fries schrijver.
Op 2 oktober 2013 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden. De wijziging behelsde dat bij
opheffing van de stichting het positief liquidatiesaldo voor de gemeenschappelijke regeling
Letterhoeke/Tresoar bestemd zou zijn. Mocht Tresoar niet meer bestaan dan zal het batig
liquidatiesaldo besteed worden ten behoeve van een ander algemeen nut beogende instelling in de
zin van de Algemene wet inzake de Rijksbelastingen met een soortgelijk doel.
2. Het doel van de instelling
De stichting heeft ten doel uit de opbrengst van het afgezonderde kapitaal, onder vermelding van de
naam van de stichting, algehele steun te verlenen aan de gemeenschappelijke regeling Letterhoeke,
een openbaar lichaam dat de collecties en archiefbescheiden die berusten in de
rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Fryslân, de Provinciale en Buma bibliotheek te Leeuwarden
en het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum te Leeuwarden beheert, tevens
handelend onder de naam Tresoar, dan wel haar rechtsopvolger, door het doen van verstrekkingen
in geld of in natura, hetzij op regelmatige tijdstippen, hetzij bij bijzondere gelegenheden of in
incidentele gevallen, mits de gedane verstrekkingen binnen het kader van de Friese taal of cultuur
worden gedaan.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
3. Werkzaamheden van de instelling
De stichting zal pas na overlijden van de twee oprichters volledig gaan functioneren. Tot die tijd zal
door de oprichters een beperkt kapitaal ter beschikking van het bestuur worden gesteld teneinde
enkele uitkeringen ten dienste van de doelstelling te kunnen doen.
4. Organisatie-structuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen:
T.S. Rinia, voorzitter
Drs. B. Looper, secretaris
C. Doorn, penningmeester
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk ten behoeve van de stichting. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
5. Financiering en schenkingsbudget
Het vermogen van de stichting zal gaan bestaan uit de nalatenschap van de heren Rinia en Doorn.

De uitkeringen voor de doelstelling geschieden uit de netto-opbrengst van het stichtingskapitaal
welke wordt bepaald na de gebruikelijke afschrijvingen, betaling en berekening der lasten, kosten,
onderhoud van goederen en twee graven.
Het restant van de netto-opbrengst, welke over een bepaald jaar niet wordt verbruikt, omdat het
voor de gestelde doeleinden niet nodig was, en dus aan het eind van dat jaar nog aanwezig was,
wordt bij het vermogen van de stichting gevoegd. De bestuurders van de stichting hebben het recht
en zijn bevoegd bij eventuele grote uitgaven die binnen het kader van de Friese taal en cultuur zijn
gedaan in een bepaald jaar het restant van de netto-opbrengst van het laatste voorgaande jaar
alsnog te verbruiken.

