Algemene uitgangspunten
Stichting Vermeer 14 is een voorzetting van de in 1997 opgerichte Stichting Optimix. De
stichting richt zich op het verlenen van financiële steun op maatschappelijk terrein, in het
bijzonder op het gebied van gezondheidszorg, natuurbehoud, onderwijs, scholing, cultuur en
op sociaal gebied. Daarnaast verleent de stichting steun aan wetenschappelijke en sport
bevorderende instellingen.
De stichting heeft een voorkeur voor projecten die in de opstartfase zitten.
Werven gelden
Stichting Vermeer 14 is een zogenaamd vermogensfonds. Dit houdt in dat het bestuur zich
niet primair tot taak stelt om gelden te werven. Dit laat echter onverlet dat het bestuur wel
kijkt naar de mogelijkheden om extern gelden aan te trekken om de slagkracht en de
continuïteit van de uitdelingsactiviteiten te vergroten, dan wel om samenwerking aan te gaan
met andere gelijkgestemde vermogensfondsen.
Beheer vermogen
Een vaste bestuurstaak is de bewaking van de vermogenspositie van Stichting Vermeer 14.
Als zelf geformuleerde uitgavennorm geldt dat er jaarlijks circa 5% van het
stichtingsvermogen wordt uitgekeerd aan goede doelenprojecten. Dit percentage is niet in
beton gegoten, een goed project blijft altijd een goed project. Het primaire doel van de
stichting blijft om het vermogen bij die projecten te krijgen die het naar haar oordeel het
beste kunnen gebruiken. Hierbij is het in stand houden van het vermogen geen doel op zich.
Het vermogen kan en mag in zijn geheel aan goede doelen worden uitgekeerd. In dit geval
kan de 5% uitgavennorm vanzelfsprekend worden overschreden.
Het beheer van het vermogen is uitbesteed aan een professionele vermogensbeheerder en
wordt belegd volgens een zogenaamd neutraal risicoprofiel.
Toegezegde donaties die substantieel van omvang zijn en meerdere jaren terugkomen
kunnen gesepareerd worden van het vermogen en worden in een risicomijdende of een
liquiditeitspositie worden ondergebracht.
Besteding gelden
Naast ad hoc donaties financiert Stichting Vermeer 14 doorgaans meerjarig
(wetenschappelijk) onderzoek. Jaarlijks wordt in het jaarverslag verantwoording afgelegd van
de gefinancierde projecten en hun voortgang.

