
 

 

Beleidsplan 2019 en 2020 

Stichting Nieuw Hoog-Hullen Fonds 

 

Inleiding 

Stichting Nieuw Hoog-Hullen (‘NHHF’) Fonds is opgericht in 1990. NHHF is een stichting die 

zich – kort gezegd – richt op de financiële ondersteuning van Stichting Verslavingszorg Noord-

Nederland ('VNN'). 

 

Statutaire doelstelling NHHF 

De statutaire doelstelling van NHHF luidt als volgt: 

  

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun voor de verwezenlijking 

van de doeleinden van de in de gemeente Groningen gevestigde stichting: Stichting 

Verslavingszorg Noord-Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder 

nummer: 02084324, met dien verstande dat hieronder niet wordt begrepen het 

verlenen van financiële steun ten behoeve van de reguliere exploitatiekosten 

verbonden aan de activiteiten van de voormelde stichting Stichting Verslavingszorg 

Noord-Nederland, noch haar activiteiten welke krachtens alsdan in het algemeen 

bestaand beleid door een overheidslichaam worden gesubsidieerd. 

 

Vermogen NHHF 

Het vermogen van NHHF bestaat sinds de oprichting grotendeels uit een nalatenschap van 

een persoon die VNN een warmt hart toedroeg. Voorts is bij oprichting van NHHF een reeds 

bestaand fonds van de rechtsvoorganger van VNN in NHHF ondergebracht, welk fonds  dat 

bestemd was voor activiteiten die buiten de exploitatie van de rechtsvoorganger van VNN 

vielen.  

 

De activiteiten van de NHHF bestaan voornamelijk uit het beheren van het vermogen van de 

stichting door dit te beleggen in een mix van aandelen, liquiditeiten en vastgoed, e.e.a. in lijn 

met de vigerende statuten.  

 

Vermogen uit nalatenschap 

De vruchten van de beleggingen van het deel van het vermogen dat afkomstig is uit eerder 

genoemde nalatenschap komen op grond van de voorwaarden die aan deze nalatenschap 

zijn verbonden ten gunste van een vruchtgebruikster die niet gelieerd is aan NHHF of VNN. 

Deze vruchtgebruikster heeft een levenslang recht van vruchtgebruik ten aanzien van 

genoemde nalatenschap.    

 

Overige vermogen 

Het resultaat van de beleggingen van het overige deel van het vermogen wordt met name 

aangewend ter voldoening van de kosten van NHHF. 

 

Beloning bestuur 

Het bestuur van NHHF ontvangt geen beloning, noch andere vergoedingen of compensaties 

voor haar werkzaamheden. 

 

 



 

 

Beleidsplan 2019 

In 2019 zullen de statuten van NHHF door middel van een statutenwijziging worden 

geactualiseerd. In dat kader zal ook worden onderzocht of het in 2016 door VNN ingestelde 

en door VNN beheerde Fonds Noodhulp in NHHF kan worden ondergebracht. Op dit Fonds 

Noodhulp kan een beroep worden gedaan voor het verlichten van acute financiële nood bij 

cliënten van VNN.  

 

Indien het Fonds Noodhulp in NHHF zal worden ondergebracht, zal NHHF vervolgens een 

plan opstellen voor de manier waarop zij in dit kader middelen wil werven, alsmede een 

protocol dat ziet op de voorwaarden waaronder een beroep op dit Fonds Noodhulp kan 

worden gedaan.  

 

Wisselingen in het bestuur  

In 2019 zal de voorzitter van de raad van toezicht van VNN aftreden wegens het eindigen van 

zijn termijn. Gelet op het bepaalde in art. 4 lid 2 van de thans vigerende statuten van NHHF 

betekent dit dat ook de voorzitter van de raad van bestuur van NHHF in 2019 zal aftreden en 

dat zijn opvolger bij VNN als de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van NHHF zal 

worden benoemd.  

 

De vice voorzitter van de raad van bestuur van NHHF heeft aangegeven in 2019 of 2020 te 

zullen aftreden. Het bestuur zal hiervoor op zoek gaan naar een opvolger. 

 

Vooruitblik 2020 en verder 

Voor de komende jaren zal NHHF zich blijven inzetten om haar doelstelling te bewaken en 

realiseren. Voorts zal zij zich gelet op huidige economische ontwikkelingen en de inmiddels 

hoge leeftijd van de eerder genoemde vruchtgebruikster gaan beraden en zich laten adviseren 

over de wijze waarop dit deel van haar vermogen kan worden aangewend. In dit kader zal in 

het beleidsplan voor 2020 in de loop van 2020 worden geëvalueerd. 
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