Beleidsplan Stichting Technology & Cybersecurity Gerard Sanderink

Inleiding
Dit beleidsplan is geschreven en gepubliceerd als onderdeel van de regelgeving van de Belastingdienst om te
voldoen aan de eisen voor de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Naam:
De naam van de organisatie is: “Stichting Technology & Cybersecurity Gerard Sanderink”. De instelling staat ook
bekend als: “Stichting TCGS”.

RSIN:
Het “Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer” is: 859384032
Contactgegevens:
•
•

Antwerpseweg 8, 2803 PB Gouda
Info@stichtingtcgs.nl

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders en hun functie:
• Gerard Sanderink – voorzitter en uitvoerend bestuurder
• Aike Schoots – secretaris
• Rian van Rijbroek – bestuurslid

Missie en Visie:
De stichting Technology & Cybersecurity Gerard Sanderink ondersteunt een nieuw op te richten instelling in
Twente waar onderzoek verricht wordt op het gebied van Technology zoals assetmanagement, elektronische
aandrijfsystemen, materialen (composieten) en cybersecurity. Studenten en pas afgestudeerden kunnen
deelnemen aan het onderzoek. De uit te voeren onderzoeksactiviteiten in deze instelling zijn gericht op het
interdisciplinair ontwikkelen en uitvoeren van onderzoek naar in netwerken verbonden digitale technologie in
het algemeen en daarbij behorende algoritmes en software in het bijzonder. De interdisciplinaire instelling zal
fungeren als onderzoeks-, kennis- en innovatiecentrum, en als zodanig functioneren als broed- én werkplaats van
waaruit ontwikkelde kennis van getalenteerde en gemotiveerde studenten en jongeren verder ontwikkeld wordt.
De stichting Technology & Cybersecurity Gerard Sanderink stelt zich ten doel het ontwikkelen en uitvoeren van
interdisciplinair onderzoek en onderwijs gericht op de toepassing van onderling verbonden digitale technologie
in de samenleving en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Het bestuur van de stichting richt zich daarbij o.a. op
het financieren van onderzoek, het verstrekken van beurzen, het realiseren van stageplaatsen en bij goed
functioneren bemiddelen naar een baan bij een van de bedrijven die aan de stichting zijn verbonden. In de
toekomstige instelling wordt kennisontwikkeling en overdracht waar mogelijk gebundeld met R&D-activiteiten
en de ontwikkeling van voor bedrijven en publieke organisaties bruikbare innovaties.
Het uitgangspunt van de stichting Technology & Cybersecurity Gerard Sanderink is om te komen tot
interdisciplinaire samenwerking tussen kennisinstellingen (MBO-HBO-Universitair) en startende en gevestigde
bedrijven en publiek organisaties waarbij er vanuit wordt gegaan dat deze organisaties door samenwerking
elkaar stimuleren om gezamenlijk te zoeken naar nieuwe combinaties van technologie en bedrijfsmatige
toepassingen die praktisch ingezet kunnen worden. Op deze wijze krijgen studenten, docenten /onderzoekers en
(startende) ondernemers vroegtijdig te maken met echte business cases en nieuwe uitdagingen waarmee
bedrijven en publieke organisaties worden geconfronteerd.
De nieuwe instelling wordt zo voor studenten, docenten/onderzoekers en ondernemers een dynamische
’werkplaats’, een levendig onderzoekscentrum. In dit onderzoekscentrum kan toegepast onderzoek plaatsvinden
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evenals praktijkgericht experimenteren met de focus op onderling verbonden digitale technologieën daarvoor
noodzakelijke algoritmes en software op nieuwe terreinen zoals, cybersecurity, blockchain technologie, (big) data,
machine learning, etc. En dit alles in het kader van een algemeen nut beogende instelling. “Algemeen nut
beogende instelling” als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
De Stichting stelt middelen beschikbaar voor kennisontwikkeling, onderzoek, stages en arbeidsplaatsen. De
middelen zijn in de vorm van subsidies, fondsen en beurzen aan personen, die studeren aan een Hogeschool of
universiteit in de regio Twente (Saxion Hogeschool of de Universiteit Twente) en woonachtig zijn in Twente of
een binding hebben met de nieuw op te richten instelling in Twente.
Subsidies, fondsen en beurzen
Alle aanvragen dienen, bij voorkeur per e-mail, te worden ingediend. Bij beursaanvragen moet ten minste, naast
persoonlijke informatie, informatie over de studieresultaten, de financiële situatie van de aanvrager en een
verklaring van de betreffende studiedecaan worden overgelegd. Aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de
website. De Studiebeursaanvragen worden beoordeeld door een Selectiecommissie, bestaande uit twee tot drie
medewerkers van Saxion Hogeschool en de Universiteit Twente. Deze Selectiecommissie maakt een voorselectie
van de aanvragen. Eén van de bestuursleden van de Stichting zal bij deze selectie aanwezig zijn. Na deze
voorselectie zal de Stichting tezamen met een lid uit beide commissies, definitief bepalen wie een beurs krijgt
toegewezen. De hoogte van de beurs is voor het academische jaar 2019-2020 maximaal € 10.000 (zowel voor
inwonende als uitwonende studenten). De beurs wordt per studiejaar toegekend. Bij gelijkblijvende resultaten
wordt de beurs in beginsel gehandhaafd tot het eind van de studie, zulks ter beoordeling van de
Selectiecommissie. De Studiebeurs kan worden aangevraagd vanaf 2 april tot en met 30 mei. Het besluit over de
toekenning van een Studiebeurs wordt vóór 1 juli genomen.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. (Akte van statutenwijziging
Artikel 4.8)

Doelstelling
De stichting heeft ten doel, als algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet
inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats komende regeling, het algemeen belang te dienen;
• Studenten en jongeren met de capaciteiten om te studeren, in het bijzonder in de regio Twente, te
ondersteunen met subsidies, fondsen en beurzen bij studies en onderzoek naar cybersecurity en
technologie in het algemeen;
• Het stimuleren van bedrijven om in Twente in samenwerking met de stichting toegepaste research uit
te voeren, waarbij het de bedoeling is dat het resultaat van die research ten behoeve van het algemeen
nut wordt aangewend;
• Het opzetten van een kenniscentrum op het gebied van technologie en cybersecurity;
• Het ondersteunen van onderzoek naar nieuwe technologieën, zoals het (industrieel) internet of things,
blockchain, cybersecurity en andere ontwikkelingen die het algemene belang dienen.
Alle door de stichting te verrichten werkzaamheden binnen voormeld doel dienen te geschieden met
inachtneming van de voor een “Algemeen nut beogende instelling” als bedoeld in artikel 5b van de Algemene
wet inzake rijksbelastingen geldende regelgeving.

Financiën
De financiën van de stichting komen voort uit:
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•
•

Schenkingen vanuit de bedrijven van Gerard Sanderink; •
de werkzaamheden van de stichting;
De nalatenschap van Gerard Sanderink.

De resultaten van

Gerard Sanderink wil zijn nalatenschap ten goede laten komen aan jonge, talentvolle studenten uit Nederland in
het bijzonder uit Twente. Hij wil hun verdere ontwikkeling ondersteunen middels een financiële bijdrage, in de
vorm van een beursverstrekking. Tevens wil hij stageplekken creëren waar onderzoek kan worden uitgevoerd.
Dit onderzoek wordt in samenhang met bedrijven opgezet.
Daarnaast wil Gerard Sanderink een bijdrage leveren door onderzoek naar nieuwe technologieën te
ondersteunen en samenwerkingsprojecten starten voor een cyberveilig Nederland. Dit wil hij verwezenlijken
door een voor eenieder toegankelijk kenniscentrum op te zetten op het gebied van technology & cybersecurity.
Hij wil in samenwerking met studenten en deskundigen producten ontwikkelen die de digitale weerbaarheid van
organisaties en bedrijven vergroten.

Strategie
Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting Statutaire doelstelling
In artikel 2 lid 1, 2 en 3 van de statuten wordt het doel van de stichting als volgt beschreven:
Lid 1
De stichting heeft ten doel, als algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet
inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats komende regeling, het algemeen belang te dienen;
• Studenten en jongeren met de capaciteiten om te studeren, in het bijzonder in de regio Twente,
middels subsidies, fondsen, beurzen en op welke andere wijze dan ook, te ondersteunen bij studies en
onderzoek naar cybersecurity en technologie in het algemeen;
• Het stimuleren van bedrijven om in Twente in samenwerking met de stichting toegepaste research uit
te voeren, waarbij het de bedoeling is dat het resultaat van die research ten behoeve van het algemeen
nut wordt aangewend;
• Het opzetten van een kenniscentrum op het gebied van technologie en cybersecurity;
• Het ondersteunen van onderzoek naar nieuwe technologieën, zoals het (industrieel) internet of things,
blockchain, cybersecurity en andere ontwikkelingen die van algemeen belang zijn.
Alle door de stichting te verrichten werkzaamheden binnen voormeld doel dienen te geschieden met
inachtneming van de voor een “Algemeen nut beogende instelling” als bedoeld in artikel 5b van de Algemene
wet inzake rijksbelastingen geldende regelgeving.
Lid 2
Met uitzondering van het bepaalde in lid 1 van dit artikel is iedere bedrijfsuitoefening welke een commercieel
risico voor de stichting zou kunnen meebrengen in beginsel uitgesloten, met dien verstande dat beleggingen zijn
toegestaan indien terugbetaling van de nominale inleg redelijkerwijs gewaarborgd is, een en ander met
inachtneming van de voor een “Algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet
inzake rijksbelastingen”.
Lid 3 beschrijft de afwezigheid van winstoogmerk:
De stichting beoogd noch een onderneming te drijven, noch winst te maken. Een eventuele winst kan uitsluitend
worden aangewend ten bate van de in lid 1 van dit artikel geformuleerde doelstelling en wel binnen een redelijke
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termijn. Ook uit de feitelijke werkzaamheden van de stichting blijkt dat de stichting het algemeen belang dient
en geen winstoogmerk heeft.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding
van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel
van de stichting.

Werkzaamheden van de instelling
Om deze missie uit te voeren is een stappenplan opgesteld. Dit stappenplan ziet er globaal als volgt uit:
1.

De ontwikkeling van een kenniscentrum waar de versnipperde data en R&D-kennis van Nederland in
Twente zoveel mogelijk wordt gebundeld. Bij die bundeling wordt ernaar gestreefd waarde te creëren
uit data en de R&D-kennis op verschillende terreinen in de waardeketen zodanig bij elkaar te brengen
dat er gezamenlijk onderzoek wordt gedaan, dat er software wordt ontwikkeld en geproduceerd en dat
er eindproducten worden ontwikkeld.

2.

Het kenniscentrum met een duidelijk gezicht en profiel gaat nauw samenwerken met bedrijven uit de
regio waardoor deze bedrijven in staat worden gesteld zelf software en eindproducten te ontwikkelen
en te produceren om in de markt te zetten. Deze bedrijven worden ook in staat gesteld zichzelf verder
te ontwikkelen en door te groeien. Hierdoor wordt in Twente een ecosysteem ontwikkeld dat met
elkaar meer software en eindproducten ontwikkeld en produceert.

3.

Een landelijk kenniscentrum waarin kennis wordt gedeeld en data worden geanalyseerd om patronen,
trends en verbanden te onthullen. De rich data wordt gebruikt voor het landelijke delen van kennis,
onderzoek, onderwijsprogramma’s, nieuwe verdienmodellen en om software en nieuwe producten te
ontwikkelen en te produceren.

4.

Het verstrekken/ schrijven van studieboeken, opzetten en ontwikkelen van onderwijs- en
onderzoeksprogramma’s op het gebied van technology en cybersecurity met een brugfunctie tussen het
onderwijs en het bedrijfsleven.

5.

Een landelijk kennis- en informatiecentrum voor nieuwe technologieën en cybersecurrity.

6.

Het aanbrengen van een betere balans tussen theorie en praktijk en een betere balans tussen
onderzoek, ontwikkeling, productie en de verkoop van software en eindproducten.

Om deze activiteiten in Twente tot ontwikkeling te brengen wil Gerard Sanderink fors investeren, maar vraagt hij
tegelijkertijd commitment en ondersteuning van de lokale en provinciale overheid. Gerard Sanderink en de
overheid streven immers hetzelfde doel na: in Twente, de regio die hem na aan het hart ligt, werkgelegenheid op
alle niveaus creëren voor haar inwoners. Vanuit Twente zorgen voor een cyberveilig Nederland.
Voor de Provincie Overijssel en Kennispark Twente is High Tech een belangrijk thema. Dit mede vanwege de
hoeveelheid bedrijven, de werkgelegenheid en het innovatieve karakter binnen deze topsector in de regio
Twente. Medio 2013 informeerde Gerard Sanderink diverse intermediaire instanties over zijn ideeën richting
open innovatie. Dit idee kreeg na de zomervakantie een vervolg en hij is daarover met Kennispark Twente,
gemeente Enschede, Provincie Overijssel, Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, Ministerie van Economische
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Zaken en Oost NV in gesprek gegaan met het doel zijn ideeën verder te concretiseren. Dat heeft geresulteerd in
de stichting Technology & Cybersecurity Gerard Sanderink.
De stichting Technology & Cybersecurity Gerard Sanderink heeft tot doel:
• een brugfunctie tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te zijn
• het verbreden en verbeteren van kennis
• landelijke onderwijsprogramma’s
• het analyseren van data
• het verbreden van onderzoek
• het ontwikkelen en produceren van software
• het ontwikkelen van nieuwe technologieën
• nieuwe of verbeterde processen en producten
• de digitale weerbaarheid van organisaties en bedrijven te vergroten
• innovatie
• het vergroten van bedrijvigheid
• de stimulering van de Twentse economie.
De betrokken partijen streven ernaar om het kenniscentrum verbonden aan de stichting Technology &
Cybersecurity Gerard Sanderink de komende jaren te ontwikkelen, te versterken en te versnellen tot een
gerenommeerde instelling op het gebied van innovatie. In het kenniscentrum vindt analyse van data, het delen
van kennis, onderzoek, ontwikkeling en onderwijs plaats.
Beleid
Te verrichten werkzaamheden van de instelling
Een overzicht van de toekomstige projecten en investeringen door de instelling
De programma’s en projecten worden in de nieuwe instelling in Twente ontwikkeld en geproduceerd. De
stichting Technology & Cybersecurity Gerard Sanderink ondersteunt de projecten die in de nieuwe instelling
worden ontwikkeld.
Hetzelfde geldt voor investeringen.

Werving van gelden
De wijze waarop de stichting aan zijn middelen komt
•
•

Schenkingen vanuit de bedrijven van Gerard Sanderink; •
de werkzaamheden van de stichting;
De nalatenschap van Gerard Sanderink.

De resultaten van

De stichting zal ook een vriendenkring oprichten die financieel bijdraagt op basis van vrijwilligheid. Deze
vriendenkring wordt via de website op de hoogte gehouden van de activiteiten, ontwikkelingen en behoeften
van de instelling in Twente.

Beschikking over het vermogen van de instelling
Gerard Sanderink is beslissend bestuurder over het vermogen van de stichting.
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Beschrijving van de taakverdeling en bestuurdersverhoudingen binnen het bestuur
• Gerard Sanderink treedt op als voorzitter en beslissend bestuurder.
• Rian van Rijbroek treedt op als bestuurslid.
• Aike Schoots is bestuurlijk secretaris. Hij onderhoudt veelvuldig contact met het kenniscentrum. Hij is
redacteur van informatie en nieuws welke beschikbaar gesteld wordt op de website. Hij verzorgt de
contacten met de vriendenkring en is het aanspreekpunt van de stichting.
•

Aanvullende bestuursleden zullen benoemd gaan worden.

Beschrijving van de wijze waarop over het vermogen van de instelling wordt beschikt
De gelden worden beheerd en gecontroleerd door de penningmeester. Om de mogelijkheid van fraude zo goed
als mogelijk is tegen te gaan, bezit niemand een creditcard of betaalpas van de stichting. Niemand zal alleen over
de gelden beschikken. Alle rekeningen die betaald moeten worden, worden door penningmeester en voorzitter
gefiatteerd. Bij normale uitgaven wordt de rekening rechtstreeks naar de penningmeester gestuurd.
Penningmeester en voorzitter controleren de rekening regelmatig en hebben indien nodig hierover contact met
elkaar.

Omschrijving van de uitvoering van het beleid en toezicht daarop door het bestuur
De praktische uitvoering ligt in handen van de voorzitter, die contact onderhoudt met het bestuur. De
penningmeester informeert het bestuur 1x per kwartaal over de resultaten en daarnaast houdt hij contact met
de voorzitter over alle betalingen.

Vermogen van de instelling
Beschrijving van het uitkeringsbeleid van de stichting
De stichting is opgericht met het doel om studenten en jongeren te ondersteunen bij hun studie en het
ontwikkelen en produceren van software op het gebied van cybersecurity en technology.
Financiële onderbouwing
De stichting richt zich op het financieren van onderzoek, het realiseren van stageplaatsen, samenwerking met
onderzoekers en bedrijven en het verstrekken van beurzen aan talentvolle techniekstudenten, in het bijzonder
uit de geboorteregio van Gerard Sanderink, Twente. Veelbelovende studenten hebben uitzicht op een baan bij
een van de bedrijven die aan de stichting verbonden zijn, waar zij hun onderzoeksresultaten in de praktijk
kunnen brengen.
De Stichting Technology & Cybersecurity Gerard Sanderink heeft door zijn rechtsvorm (stichting) geen
maatschappelijk kapitaal noch een gestort en geplaatst kapitaal. De stichting heeft geen winstoogmerk.
De ter verwezenlijking van de doelen van de stichting door de stichting toegekende beurzen en andere financiële
stimuleringsbijdragen alsmede te maken doel-gerelateerde kosten, zullen vanuit de bedrijven van Gerard
Sanderink aan de Stichting Technology & Cybersecurity Gerard Sanderink worden geschonken. Daartoe zal er een
dynamische planning worden gemaakt van de vermogensbehoefte van de stichting opdat de donaties tijdig en
passend qua omvang kunnen worden gedaan. De stichting zal het op deze manier verkregen vermogen enkel
aanwenden voor de doelondersteuning.
Er zijn geen natuurlijke en/of rechtspersonen die over het vermogen van de stichting kunnen beschikken als ware
het hun eigen vermogen.
De drie bestuurders van de Stichting Technology & Cybersecurity Gerard Sanderink ontvangen voor hun
werkzaamheden ten behoeve van de stichting geen beloning. Vergoeding van de werkelijke en aantoonbaar
gemaakte onkosten alsmede een normale kilometervergoeding is mogelijk.
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Verder zullen er naar verwachting door de stichting geen beheer- en overheadkosten worden gemaakt.
Commerciële activiteiten zullen naar verwachting door de stichting niet worden ontplooid. Mocht dit toch het
geval zijn, dan zullen eventueel daaruit voortvloeiende opbrengsten geheel toekomen aan de stichting.
De administratie is zodanig ingericht dat de baten en lasten in de staat van baten en lasten en de bezittingen, de
reserves en fondsen en de verplichtingen in de balans van de stichting gedetailleerd zijn weergegeven alsmede in
overeenstemming met de inrichtingsvereisten (omvang, doel en samenstelling) zijn vastgelegd.
De verwachte openingsbalans per 01-04-2019 en de geschatte balans per 31 december 2019, 2020 en 2021
alsmede de geschatte staat van baten en lasten over 2019, 2020 en 2021 van de Stichting Technology &
Cybersecurity Gerard Sanderink zijn als volgt:

Stichting Technology & Cybersecurity Gerard Sanderink
Bedragen in euro’s

Balans per

Overige vorderingen
Bank
Totaal activa

Reserves en fondsen
Vrij besteedbare reserve
Resultaat lopend boekjaar
Totaal reserves en fondsen
Overige schulden
Totaal passiva

01-04-2019 31-12-2019 31-12-2020

31-122021

0
1.000
1.000

50.000
2.000
52.000

100.000
3.000
103.000

150.000
4.000
154.000

1.000
0
1.000
0
1.000

1.000
1.000
2.000
50.000
52.000

2.000
1.000
3.000
100.000
103.000

3.000
1.000
4.000
150.000
154.000

Stichting Technology & Cybersecurity Gerard Sanderink
Bedragen in euro’s

Staat van baten en lasten

2019

2020

2021

7
Classification: Restricted (V2)

Beleidsplan Stichting Technology & Cybersecurity Gerard Sanderink

Baten
Subsidies

0
152.000
0
152.000

0
303.000
0
303.000

0
404.000
0
404.000

1.000

2.000

3.000

Totaal beschikbaar voor doelstellingen
Beschikbaar in % baten

151.000
99,3%

301.000
99,3%

401.000
99,3%

Bestedingen

150.000

300.000

400.000

1.000

1.000

1.000

Baten uit donaties bedrijven GS
Rentebaten
Totaal
Lasten
Beheer en overhead

Saldo baten en lasten

Beschrijving administratieve organisatie
De administratie wordt in Veghel gevoerd door de penningmeester en gecontroleerd door de voorzitter. Alle
contacten lopen via haar adres.
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