Beleidsplan Stichting Duurzaam USHC
De Stichting Duurzaam USHC (“de Stichting”) is opgericht op 3 juli 2017 en heeft ten doel het
bevorderen en verduurzamen van de studentenhockeysport in Utrecht, als in het bijzonder
aangeboden door de Utrechtse Studenten Hockey Club (USHC), en alle daarmee gepaard gaande
sociaalmaatschappelijke nut zoals sociale binding, maatschappelijke inbedding, fysieke en mentale
gezondheid en bestuurlijk-organisatorische ervaring van studenten en al wat daarmee in den brede
verband houdt.
De Stichting richt zich bij die verduurzaming, bovenal maar niet uitsluitend, op activiteiten op de
volgende vlakken:
- het blijvend beschikbaar stellen of houden van sportfaciliteiten, -accommodatie en
infrastructuur – met nadruk ook op ecologisch duurzame wijze –, waar de tot heden
gebruikelijke financiering daarvan steeds verder onder druk komt te staan;
- bevordering van activiteiten die studenten een sociaal vangnet en cohesie bieden in een
levensfase waarin zij voor grote veranderingen staan, gericht op blijvende maatschappelijke
betrokkenheid;
- ondersteuning van de door de KNHB en NOC*NSF onderschreven langdurige meerwaarde die
sport biedt aan de leeftijdsgroep van 18 tot 25 jaar, zowel in fysiek en sociaal opzicht, maar
ook voor wetenschappelijk bewezen betere studieresultaten;
- ondersteuning en actieve bevordering van kwalitatieve en kwantitatieve capaciteitsopbouw en
vaardigheden van bestuurlijk, organisatorisch en technisch kader, die de organisatorische
slagkracht bevordert en bijdraagt aan de continuïteit daarvan alsmede aan de blijvende
maatschappelijke vaardigheden van de doelgroep ná het studentenbestaan;
- bevordering van wederzijdse binding tussen de studenten en de maatschappij;
- het verzorgen van maatschappelijk relevante sportactiviteiten buiten studentenkring, bij
voorkeur voor groepen die steun behoeven.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door te investeren in verduurzaming van
faciliteiten en activiteiten die bijdragen aan de bevordering en het behoud van de (meer-)waarde die
de studentenhockeysport biedt aan het fysieke en sociale welzijn en de sociaal-maatschappelijke
vaardigheden en bijdragen van studenten. Daarbij neemt de Stichting expliciet het risico in acht dat
de bij studentenorganisaties gebruikelijke korte-termijn focus en beperkte financiële middelen
vormen voor instandhouding op de lange termijn van de studentenhockeysport in Utrecht en het
eerder genoemde sociaalmaatschappelijke nut daarvan.
De Stichting heeft haar statutaire zetel in Utrecht en is gevestigd aan de Prins Willem Alexanderweg
39 te Houten (3991 CA). De Stichting is op 3 juli 2017 ingeschreven bij het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69105596 (RSIN: 857736905). De Stichting is bereikbaar
via het e-mailadres Stichtingduurzaamushc@gmail.com.
De Stichting beoogt uitsluitend de behartiging van het algemeen belang. De Stichting is een
algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen en artikel 1a van de uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.
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De Stichting heeft geen winstoogmerk. Tot het doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de
oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen van de Stichting.
De Stichting beoogt middelen te verwerven ter realisatie van haar doelstellingen. De te verwerven
middelen bestaan uit giften, erfstellingen, legaten, subsidies e.d. De Stichting brengt haar activiteiten
daartoe onder de aandacht van potentiële begunstigers.
De Stichting beheert de verkregen gelden op degelijke wijze en belegt deze – voor zover ze niet op
korte termijn ter realisatie van de doelstellingen kunnen worden aangewend – duurzaam, in lijn met
de aard van de Stichting. De Stichting acteert daarbij conform de regels van “good governance” zoals
gesteld door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).
De Stichting maakt voor de realisatie van haar doelstellingen gebruik van de USHC, een in 1971
opgerichte multi-focus vereniging die maatschappelijke betekenis hoog in het vaandel heeft en naast
het aanbieden van hockey aan studenten zorgt voor sociale cohesie onder studenten en deze, door
actieve deelname aan de organisatie, de kans biedt om waardevolle maatschappelijke ervaring op te
doen. De Stichting zal de USHC als uitvoerder van haar doelstellingen projectmatig ondersteunen
met giften, leningen of borgstellingen, onder de strikte voorwaarde dat de USHC deze ondersteuning
zal aanwenden conform de duurzaamheidsdoelstellingen van de Stichting. Daarbij richt de
ondersteuning door de Stichting zich op lange-termijn activa financiering (kapitaalinvesteringen)
en/of financiering van incidentele activiteiten die buiten de gewone gang van zaken van de USHC
vallen, e.e.a. conform de doelstellingen van de Stichting, ter beoordeling door het Stichtingsbestuur.
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