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Stichting Vrienden van Tactus is bij het nastreven van haar treasury-doelstellingen relatief vrij in haar
handelen en heeft feitelijk haar statutaire doel als begrenzing van haar vrijheid. Het doel van de

“Het verlenen van gerichte steun aan de voorzieningen van de stichting:
Stichting TACTUS, gevestigd te Zutphen, alsmede aan de daarmee
verbonden instellingen of activiteiten, een en ander in de meest ruime
zin”.
Stichting Vrienden van Tactus zoals opgenomen in de statuten luidt:
Stichting Vrienden van Tactus (verder te noemen de Stichting) is daarmee binnen dit doel autonoom in
haar handelen.
Stichting Tactus Verslavingszorg (verder te noemen Tactus) doet schriftelijk een verzoek aan de
Stichting om een beroep te doen op de daar aanwezige middelen. De verantwoordelijkheden en
bevoegdheden liggen louter bij het bestuur van de Stichting Vrienden van Tactus.
De Stichting heeft geen personeel in dienst en steunt binnen haar AO/IC grotendeels op de
dienstverlening die door Tactus wordt verricht. De stichting heeft aan Tactus de opdracht verstrekt om
zorg te dragen voor de administratie en uitvoering van operationele activiteiten. Hiertoe is tevens een
zakelijke vergoeding overeengekomen tussen beide partijen.
Zoals aangegeven in de inschrijving bij de Kamer van Koophandel bestaat het bestuur van de
Stichting uit 3 personen, waarbij de Bestuurder van TACTUS de secretarisrol vervult. De bestuurders
ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.
De bestuurders komen periodiek bij elkaar en bespreken met elkaar welke zaken financiële
ondersteuning behoeven en welk bedrag beschikbaar gesteld zal worden om tot uitvoering over te
kunnen gaan.

het werk dat de instelling doet
De stichting is in 2002 opgericht en heeft zich ten doel gesteld gerichte financiële steun te verlenen
aan de voorzieningen van Tactus Verslavingszorg alsmede aan de daarmee verbonden instellingen of
activiteiten, een en ander in de meest ruime zin. Het gaat om investeringen op korte dan wel langere
termijn die niet via het reguliere budget worden afgedekt.
Voor financiering komen dan ook in aanmerking:
projecten (in tijd, financiering en personele inzet begrensde activiteiten) met een bijzondere (op de
corebusiness van TACTUS) aanvullende functie. Denk hierbij aan wetenschappelijke onderzoeken,
(markt)experimenten, productontwikkeling, voorfinanciering van onroerend goed, sponsering van
bijvoorbeeld een leerstoel e.d.
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een verzameling van taken die zich richt op het sturen, beheren en bewaken van financiële posities, financiële
stromen en de aan deze positie en stromen gerelateerde risico’s

In haar werkwijze zal het bestuur van de Stichting, de Raad van Toezicht met vaste regelmaat
informeren over haar besluiten en de financiële stand van zaken van de Stichting. Zij doet dit middels
de relevante stukken (jaarrekening en jaarverslag, verzoeken en besluiten tot financiering, evenals
evaluatie en verantwoordingen, accountantsverslagen en –verklaringen e.d.) en een schriftelijk
verslag van de secretaris.
Het bestuur evalueert minimaal jaarlijks de dienstverlening door de daartoe gecontracteerde banken.
Elementen die hierbij een rol spelen zijn: behaalde rendementen, omvang van de beheerkosten, de
kwaliteit van informatieverstrekking aan de stichting en overige aspecten.

de manier waarop de Stichting geld werft
Via donaties wordt door de Stichting geld geworven voor financiering van eerder genoemde
activiteiten. De donaties bestaan uit giften en legaten. Er is geen actieve campagne om geld bij elkaar
te halen. Giften kunnen ook specifiek projecten ondersteunen zoals Kinderen van Verslaafde Ouders,
deze giften worden dan geoormerkt.
Het vermogen en de geldmiddelen van de stichting worden gevormd door:
a. Het door de oprichters ter verwezenlijking van het doel bestemde kapitaal;
b. Giften, bijdragen, subsidies en al hetgene wat de stichting door erfstelling of legaat verkrijgt;
c. Opbrengsten uit al dan niet door de stichting gevoerde acties;
d. Alle andere wettige baten.

het beheer van het vermogen van de instelling
Doelstelling van het effectenbeheer is:




het in continuïteit maximaliseren van het vermogen
het resultaat van de stichting ten dienste van haar doelstelling
het minimaliseren van kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities

Het geld wordt beheerd aan de hand van een door het bestuur opgesteld beleggingsstatuut. Het
Bestuur heeft aangegeven dat 3% rendement noodzakelijk is t.b.v. instandhouding van het vermogen.
Het bestuur heeft besloten dat van het rendement dat uitkomt boven de vastgestelde 3%, 90% van
deze opbrengst bestemd is voor een goed doel. Hieronder worden verstaan: innovatie,
kennisontwikkeling en vastgoed ten bate van Stichting Tactus Verslavingszorg.
Uitgangspunt van het beleggingsstatuut is een conservatieve belegging en belening van het vermogen
teneinde een optimaal rendement te halen, uitgaande van de hierboven beschreven doel van de
stichting. Dit impliceert voldoende vlotte beschikbaarheid van vermogen.
Ten behoeve van een adequaat effectenbeheer heeft Tactus beheerscontracten afgesloten met 2
banken met tenminste een A-rating om het vermogensbeheer voor Tactus te verzorgen. Daartoe zijn
met beide banken vermogensbeheerovereenkomsten gesloten. Deze treden derhalve op als
beheerder van de effectenportefeuille. De beheerder heeft de opdracht gekregen om namens Tactus
een optimaal rendement te realiseren door voornamelijk te beleggen in beleggingsfondsen van
gerenommeerde fondshuizen in de beleggingscategorieën aandelen, obligaties en alternatieve
beleggingen.
De Stichting gaat geen beleggingen aan buiten de daartoe gecontracteerde banken. Middels
kwartaalrapportages stelt de beheerder Tactus op de hoogte van de beleggingsresultaten.

De administratie van Tactus stelt jaarlijks de stichtingsjaarrekening op bestaande uit de balans, winsten verliesrekening en toelichting hierop. Op de stichtingsjaarrekening vindt accountantscontrole
plaats.

de besteding van het vermogen van de instelling







vaste uitgever van het Tactus Boek
speciale aandacht voor projecten voor kinderen van verslaafde ouders
Speciaal voor deze kinderen organiseert Tactus activiteitendagen, Doe - praatgroepen en een
jaarlijks terugkerende vakantieweek.
steun aan Kinderen van Verslaafde ouders (KVO)
Opgroeien in een gezin waar een van de ouders verslavingsproblemen heeft, is niet altijd even
gemakkelijk. Op indringende wijze krijgen deze kinderen te maken met soms permanente
gedragsveranderingen bij de ouder. Dit kan heel beangstigend zijn voor een kind. In zijn ogen kan
de veilige thuissituatie opeens veranderen in een onveilige plek waar de sfeer onvoorspelbaar en
chaotisch is. Bijvoorbeeld bij terugkomst uit school. Je weet nooit hoe en op welke manier je je
ouder aan zult treffen. Kinderen durven om deze reden ook geen vrienden meer mee naar huis te
nemen. Er heerst voortdurend spanning in huis.
Slechte schoolprestaties, spijbelen, vroegtijdig schoolverlaten komen vaker voor bij deze kinderen.
Veel van de kinderen hebben identiteitsproblemen. Hun hele leven heeft in het teken gestaan van
die ene ouder en zij hebben niet geleerd om aan zichzelf te denken. Ze zijn gewend zich weg te
cijferen en hebben moeite met het maken van keuzes. Kinderen van verslaafde ouders hebben
een anderhalf maal zo grote kans om op volwassen leeftijd een psychische stoornis te krijgen
(stemmingsstoornissen, angststoornissen en eetstoornissen) dan andere kinderen (50% tegen
30%). Voorts is er een verhoogd risico (vier tot zes keer grotere kans) om zelf een verslaving aan
alcohol of drugs te ontwikkelen (Maguin, Zucker & Fitzgerald, 1994). Erfelijkheid bepaalt volgens
sommigen mede de kwetsbaarheid, terwijl de familieomgeving of omgevingsinvloeden
doorslaggevend zijn voor het drinkgedrag van kinderen van verslaafde ouders.
door het bestuur vast te stellen en te besluiten besteding binnen de doelstelling van de Stichting
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