Beleidsplan op hoofdlijnen
Stichting Dyslexie Fonds 2017-2020
Doelstelling en realisatie
De Stichting Dyslexie Fonds (SDF) is opgericht in 1985 met als belangrijkste doel de bevordering en
ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dyslexie. De stichting verleent
subsidies aan andere wetenschappelijke projecten. In de statuten is daarnaast opgenomen dat ook
nieuwe inzichten voor behandeling en remediatie van dyslexie gestimuleerd en ondersteund worden.
De stichting verstrekt daarom ook subsidies aan innovatieve projecten met het oog op behandeling
van dyslexie en het omgaan met dyslexie. Het bestuur van de SDF bestaat uit deels leden met een
financiële achtergrond én belangstelling voor dyslexie en deels uit leden met een praktische en/of
wetenschappelijke achtergrond op het gebied van dyslexie.
De SDF probeert haar doel onder meer te verwezenlijken door:
1. het door middel van subsidies bevorderen van het onderzoek naar en de behandeling van
dyslexie en andere individuele problemen bij het verwerven van cognitieve
basisvoorwaarden in het bijzonder van lezen en schrijven;
2. het door middel van subsidies bevorderen van kennis en praktische vaardigheid bij hen die
op dit gebied in de praktijk werkzaam zijn of zullen zijn;
3. het inzamelen van gelden en de besteding daarvan in overeenstemming met het doel van de
stichting.

Financiële basis
De SDF is een vermogensfonds waarbij de inkomsten uit dat vermogen de belangrijkste bron van
inkomsten zijn. Het vermogen heeft ten doel om op langere termijn de statutaire doelstellingen van
de SDF te kunnen waarborgen/ ondersteunen. Gelet op dit doel streeft de SDF naar
vermogensbehoud, gecorrigeerd voor inflatie, op lange termijn. Onder deze termijn verstaat het
bestuur een periode van meer dan 10 jaar.

Vermogensbeheer
De SDF heeft als uitgangspunt een conservatief beleggingsbeleid. De strategische asset mix is
bepaald op 85% Risicomijdende Beleggingen en 15% Zakelijke Waarden. Het bestuur kan besluiten
voor een periode af te wijken van deze asset verdeling.
Onder Risicomijdende Beleggingen worden staatsobligaties, bedrijfsobligaties en liquide middelen
verstaan. Onder Zakelijke waarden worden aandelen, vastgoed en grondstoffen verstaan. Er zijn
bandbreedten van 15% gedefinieerd waarbinnen de allocatie zich kan bewegen. Van alle beleggingen
dient 80% binnen een jaar liquide gemaakt te kunnen worden.
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De SDF hecht er bijzonder aan geen beleggingen te hebben in bedrijven en/of landen met activiteiten
die sociaal en maatschappelijk verwerpelijk zijn. De SDF streeft ernaar te beleggen in bedrijven of
landen die voldoen aan de zogenaamde Global Compact Principles van de Verenigde Naties.
Beleggen in ondernemingen en beleggingsfondsen wordt uitgesloten, wanneer deze betrokken zijn
bij de productie van controversiële wapens.

Besteding van het vermogen
Vanwege het beperkte vermogen, het genoemde financiële beleid en de positionering van SDF in het
dyslexie-veld, heeft het bestuur duidelijke voorwaarden gesteld aan bestedingen. Het bestuur toetst
binnengekomen aanvragen die betrekking hebben op dyslexie, aanvullend op de volgende criteria:
1.
2.
3.
4.

het product of de dienst moet vernieuwend en effectief zijn;
het product moet dienstbaar zijn voor praktische toepassing;
de aanvraag heeft bij voorkeur betrekking op jonge kinderen;
de aanvraag heeft betrekking op een kortlopend project met een duidelijk omschreven
einddoel of resultaat;
5. de financiële ondersteuning moet beperkt in omvang zijn. Na afloop van het project wordt
een financiële en inhoudelijke verantwoording verwacht.
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