Beleidsnota Stichting Burung Manyar over het vermogensbeheer in de periode 2022 t/m 2026

1. Na het overlijden van Jef Schaap, oprichter van de stichting, in november 2020, heeft het bestuur binnen
de mogelijkheden van de statuten en de afspraken in de beleidsnota 2017-2021, de activiteiten van de
stichting voortgezet, in afwachting van het resultaat van geregeld bestuursoverleg over de toekomst van
de stichting. Mocht dit overleg leiden tot een besluit om de stichting op te heffen, dan zal het bestuur
alles in het werk stellen om de belangen van de patiënten die we nu ondersteunen, zo goed mogelijk te
borgen, binnen de ruimte die de statuten hiervoor bieden. Bij alle beleidsafspraken die nu volgen, moet
hiermee rekening worden gehouden.
2. Nadat BPJS in de vergoeding van de basismedicijnen is gaan voorzien, gaat Stichting Burung Manyar zich
richten op vergoeding van supplementaire medicijnen en andere voorzieningen, zoals medische testen,
die niet door BPJS vergoed worden en die niet geheel of gedeeltelijk door de patiënten zelf betaald
kunnen worden.
3. Eenmaal begonnen hulp aan een patiënt schept de verantwoordelijkheid om naar vermogen die hulp voor
een zo lang mogelijke termijn te garanderen. Dat is de achtergrondgedachte in het verleden geweest en
die blijft zo.
4. Uit het huidige vermogen, aangevuld met in de toekomst te ontvangen donaties, wordt een
continuïteitsreserve gevormd om die garantie te realiseren voor de patiënten die wij nu steunen.

5. Dat betekent, dat er voorlopig geen ruimte meer is om nieuwe patiënten aan te nemen.
6. De continuïteitsreserve is bedoeld om de twee met name genoemde patiënten (Elisabeth Ary Krisnawati,
Kamal Arafat) tot 31 december 2026 steun te garanderen. Mocht in de toekomst de sinds enkele jaren
stabiele situatie van Muhammad zich wijzigen, dan zal hij met prioriteit in de hulpverlening opgenomen
worden voor zover dat nodig is.
7. De patiënten dienen op de hoogte te zijn van deze regeling.
8. Ter uitvoering van de geldende beleidsnota, gebaseerd op de statuten van de stichting en gebaseerd op
de beschikbare continuïteitsreserve, wordt elk jaar per 1 januari door het bestuur een begroting
vastgesteld. Deze geeft de fondsmatige reservering per patiënt per maand aan en kan al naar gelang
gewijzigde omstandigheden op elk moment door het bestuur aangepast worden.
9. Per 1 januari van elk kalenderjaar zal door het bestuur het dan geldende beleidsplan doorgelicht en
eventueel bijgesteld worden.
10. Op 31 december 2026, of eerder, als sprake is van opheffing van de stichting, zal bekeken worden op
welke wijze het restant van het vermogen verdeeld kan worden om de steun aan de patiënten te
continueren.
11. Participatie in nieuwe projecten zou eventueel een sluitstuk betekenen op de begroting. Daar is op dit
moment geen ruimte voor, doordat Burung Manyar de steun aan de patiënten strikte prioriteit verleent.
12. Er is een protocol ter uitvoering van het beleid, zodat de uitvoering overgenomen kan worden door
derden, als dat nodig is.
13. Deze Beleidsnota 2022 t/m 2026 is bindend en is samen met het stuk Continuïteitsreserve van Stichting
Burung Manyar (plan E -fase 21, 220101) of een tussentijdse door het bestuur aangebrachte aanpassing
daarvan, geldig voor wie dit beleid zal uitvoeren en wel gedurende de looptijd van vijf jaar van het
garantietraject vanaf 1 januari 2022, eventueel verlengd met nog eens vijf jaar. Deze beide stukken
vormen een geheel met het protocol ter uitvoering van het continuïteitssbeleid.
14. Mocht de stichting vóór 31 december 2026 ontbonden worden, dan treedt artikel 12, en daaruit vooral
lid 6, van de statuten in werking. Het bestuur stelt een ontbindingsprotocol op en zoekt op basis daarvan
een persoon of een instantie die volgens wederzijds overeengekomen werkwijze het vermogen van de
ontbonden stichting ten goede laat komen aan de patiënten die op dat moment gesteund worden. Een
en ander wordt contractueel vastgelegd.
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