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Beloningsbeleid
In het beleidsplan zijn de doelstellingen, de
werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en
een toelichting op het financieel beheer vastgelegd voor
2017 t/m 2019.
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1. Inleiding
In dit beleidsplan worden de hoofdlijnen van het functioneren van Stichting Frederik
Muller Fonds, hierna ook te noemen de “stichting”, besproken. Het beleidsplan geeft
inzicht in de werkzaamheden van de stichting, de wijze waarop de stichting inkomsten
werft, het vermogen van de stichting wordt beheerd en hoe dit wordt besteed.
Op 1 september 2007 is het Frederik Muller Fonds onder de hoede van de Dr. P.A. TieleStichting, samenwerkingsverband voor boekwetenschap, gebracht. Het Frederik Muller
Fonds heeft als doelstelling het bevorderen van niet-commerciële publicaties op het
gebied van bibliografie en iconografie, en het realiseert die doelstelling door dergelijke
publicaties te subsidiëren. Het Fonds is in 1881 gesticht dankzij een legaat van de
beroemde veilinghouder, uitgever en bibliograaf Frederik Muller. De bibliothecaris en
bibliograaf P.A. Tiele had zitting in het eerste fondsbestuur dat in 1881 werd benoemd,
naast de uitgevers A.C. Kruseman, Martinus Nijhoff en de toenmalige directeur van de
Koninklijke Bibliotheek dr. M. Campbell. Tot 1978 werd het Frederik Muller Fonds
administratief beheerd door de Vereeniging van de Boekhandel, de huidige KVB. Daarna
werd het fonds een zelfstandige stichting. Vanaf 1 september 2007 bestaat er een personele
unie tussen de voorzitters, secretarissen en penningmeesters van de Tiele-Stichting en
Stichting Frederik Mullerfonds, en wordt het kapitaal beheerd door de Tiele-Stichting.
2. Werkzaamheden
De Stichting Frederik Muller Fonds stelt zich ten doel om de voorbereiding, de honoraria,
het drukken, het uitgeven en het exploiteren van publicaties op het gebied van de
bibliografie en de iconografie te subsidiëren, mits met deze publicaties geen zuiver
mercantiel doel wordt beoogd.
3. De middelen van de Stichting

3.1 Inkomsten
De subsidies van de Stichting worden zoveel mogelijk gefinancierd uit de ontvangen
renteopbrengsten van het kapitaal van de stichting en uit overige inkomsten, zodat het
eigen vermogen zoveel mogelijk in stand kan blijven ten behoeve van de continuïteit van
de stichting.
Tot de inkomsten van de Stichting worden onder meer gerekend:
(a) De renteopbrengsten van het kapitaal van de Stichting, voor zover dat is belegd in
effecten respectievelijk vastgezet op spaarrekeningen.
(b) De bijdragen van donateurs en sponsors.
(c) Structurele bijdragen van culturele en wetenschappelijke instellingen.
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(d) Schenkingen, legaten en erfstellingen ten gunste van de Stichting. Het bestuur zal
derden, die belang stellen in het werk van de Stichting, wijzen op de mogelijkheid
om de Stichting op een fiscaal gunstige wijze te bevoordelen.

3.2 Werving
De komende jaren zal het bestuur van de Stichting zich inzetten om extra donateurs en
sponsors te werven.

3.3.

B ank

ABN Amro is de huisbankier van de stichting.

3.4.

Subsidies overheden

Er worden geen subsidies verwacht.
4. Vermogensbeheer

4.1.

Vaste activa

De stichting beschikt niet over vaste activa.

4.2.

Vlottende activa

Er zijn geen voorraden met een substantiële waarde.
De stichting beschikt over bankrekeningen t.b.v. het betalingsverkeer en over een
belegging in het.
5. Beheer en besteding vermogen

5.1.

B eheer van het vermogen

Vanaf 1 september 2007 bestaat er een personele unie tussen de voorzitters, secretarissen
en penningmeesters van de Tiele-Stichting en Stichting Frederik Mullerfonds, en wordt
het kapitaal beheerd door de Tiele-Stichting.

5.2.

B esteding van de middelen

De middelen van de Stichting worden uitsluitend besteed ten behoeve van
subsidieaanvragen die door het bestuur van de stichting subsidiabel worden geacht, voor
activiteiten ten behoeve van de instandhouding of de vergroting van het kapitaal van de
stichting en voor de bestrijding van administratieve kosten.
Het kapitaal van de Stichting zal worden beheerd door een gedeelte daarvan te beleggen in
effecten, en verder door het overblijvende deel vast te zetten op spaarrekeningen, een en
ander te bepalen door het bestuur. Tevens zal voor het verrichten van diverse betalingen
een bedrag worden aangehouden op de rekening-courant rekening.
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5.3

B esteding vermogen na opheffing stichting

Bij opheffing wordt een batig liquidatiesaldo 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.
6. Hoofdlijnen beleid 2017 t/m 2019
- Subsidiëren van niet-commerciële publicaties op het gebied van bibliografie en
iconografie
- Organiseren van jaarlijkse bestuursvergadering
- Actieve werving van donateurs
- Er wordt uitsluitend gewerkt met onbezoldigde bestuursleden en vrijwilligers en
externe (betaalde) freelancers.

7. Beloningsbeleid

7.1.

Directie en personeel

Er is geen directie, geen personeel en geen salariëring.
Bestuursleden krijgen in sommige gevallen een kostenvergoeding, na overlegging van een
gespecificeerde en met onderleggers onderbouwde declaratie.
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