
Beleidsplan

Inleiding: De Stichting Hoeve Zadoks is opgericht op 8 december 1969 te Eindhoven. De oprichters Piet 
Hoeve en zijn vrouw Esther Hoeve Zadoks (1904-1985) hebben via deze stichting het rendement op hun 
vermogen beschikbaar gesteld aan hulpbehoevenden overal ter wereld. In hun geest werkt de Stichting 
Hoeve Zadoks nog steeds.

Missie: Vanuit het gedachtegoed van Piet Hoeve willen we voor individuele mensen in nood waar ook ter 
wereld helpen door adequate medische hulp en goed onderwijs te bieden. 

Doel: Het doel van de Stichting Hoeve Zadoks Fonds is ‘het verlenen van financiële steun aan natuurlijke 
persoenen die daaraan behoefte hebben en waar de overheid of andere instanties niet in voorzien. Het 
nettorendement is – na correctie voor inflatie- op het vermogen beschikbaar om de doelgroepen te 
ondersteunen. Momenteel is dat circa € 80.000 per jaar.

Hulp: Steun kan worden verstrekt ten behoeve van:
1.  Ontwikkeling en opvoeding waaronder opleiding en studiedoeleinden

inclusief voeding, studiereizen, studiemiddelen en –materiaal;
2. Medische behandeling en ingrepen waaronder operaties, medicijnen, revalidatie, recreatie en  

ontspanning.

Het bestuur van de stichting streeft naar een verhouding van 40 % voor medische bijdragen en 60 % voor 
ontwikkelingsbijdragen.

Werven van fondsen: Hoeve Zadoks heeft geen fondswerving noch donaties. Op dit moment is er geen 
beleid op fondswerving.

Beheer van vermogen: Het beheer van het vermogen is uitbesteed aan een professionele hoog 
aangeschreven vermogensbeheerder. Ons beleid is om deze relatie elk jaar te heroverwegen afhankelijk van 
het behaalde rendement en de gemaakte kosten. 

Besteden van vermogen: Het bestuur beoordeelt elke aanvraag waarbij de volgende criteria worden 
gehanteerd:
 De financiële vergoeding is bestemd voor een zinvolle medische behandeling of duurzame ontwikkeling.
 Er dient sprake te zijn van een natuurlijke persoon. Groepen, instellingen en dergelijke worden niet in 

behandeling genomen.
 De vergoeding  kan niet worden gegeven door derden waaronder een overheidsinstelling, familie, 

kerkgenootschap en dergelijke;
 Er is voldoende informatie beschikbaar om een goede afweging te kunnen maken.

Werkwijze: De Stichting Hoeve Zadoks Fonds werkt als volgt.
a. via haar contacten komen de aanvragen binnen;
b. de aanvragen worden getoetst aan de criteria;
c. de goedgekeurde aanvragen worden in behandeling genomen;
d. niet goedgekeurde behandelingen worden gemotiveerd afgewezen of doorverwezen;
e. er vindt een gehele of gedeeltelijke uitkering en/of lening plaats;
f. het bestuur evalueert of de financiële steun daadwerkelijk effect heeft gehad;
g. jaarlijks vindt evaluatie plaats over de rechtmatigheid en doelmatigheid van alle uitkering van het 

afgelopen jaar.

Bestuur: Het huidige bestuur van de Stichting Hoeve Zadoks bestaat uit zes bestuursleden waarvan er twee
Piet Hoeve en zijn vrouw Esther nog gekend hebben. De meeste bestuursleden zijn al vele jaren betrokken 
bij het Fonds. Alle bestuursleden zijn betrokken bij mensen in nood. 

Samenwerking: De Stichting Hoeve Zadoks Fonds heeft een jarenlang samenwerkingsverband met het 
Liliane Fonds en de Stichting Tweesteden voor Anderen. Het Liliane Fonds helpt kinderen met een handicap 
in ontwikkelingslanden. De Stichting Tweesteden voor Anderen is vooral werkzaam in Oost Europa en 
Guatemala.
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