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INLEIDING
Instudo startte in 1961 als een initiatief voor studenten. De naam Instudo staat voor
Internationale studenten ontmoetingen. De stichting heeft zich daarna uitgebreid en heeft nu
centra in enkele steden, die sociale en educatieve activiteiten aanbieden voor werkende jongeren,
studenten en volwassenen.
Doelstelling:
Vanuit deze centra ontwikkelt Instudo initiatieven op het vlak van cultuur, levensbeschouwing,
studentenhuisvesting, zinvolle vrijetijdsbesteding en ontwikkelingssamenwerking. Instudo wenst
bij te dragen aan een klimaat van dienstbaarheid en respect voor de medemens.
De activiteiten op levensbeschouwelijk vlak worden georganiseerd in samenwerking met de
prelatuur van het Opus Dei, een instelling van de Rooms Katholieke Kerk. De prelatuur zorgt
voor de geestelijke begeleiding van deze activiteiten.
De stichting is gevestigd in Amsterdam. De contactgegevens zijn:
Roemer Visscherstraat 46
1054 EZ Amsterdam
T 020 47 00 313
F 020 47 00 391
E instudo@instudo.nl
W www.instudo.nl
RSIN nr.: 002962329

1. HET BESTUUR
Het bestuur van stichting Instudo bestaat uit:
1.
2.
3.
4.
5.

Prof. dr. A. Driessen, te Hengelo (voorzitter);
Mr. J.M. Blanco Fernández, te Amsterdam (penningmeester);
Mw. dr. M.J. Faraldo Roca, te Amsterdam (secretaris);
Mw. drs. D.G.P.J. Raaijmakers, te Amsterdam (lid);
Mr. M.S. Pouw, te Amsterdam (secretaris).

De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de stichting.
Artikel 5 bepaalt: “het bestuur belast is met het besturen van de stichting”.
Het bestuur stelt de algemene lijnen van het beleid vast. Het dagelijks bestuur van de
werkeenheden berust bij het bestuur van de werkeenheid. Handelingen waarbij een
geldbedrag van meer dan EUR 5.000,- is gemoeid, mag het bestuur van een werkeenheid
slechts met instemming van twee bestuurders verrichten.
Vertegenwoordiging van de stichting door het bestuur geschiedt conform de statuten door
twee bevoegde bestuurders. Artikel 6 lid 1 van de statuten bepaalt dat Instudo wordt
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vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester dan wel
door de secretaris tezamen met de penningmeester.
Het bestuur van een werkeenheid is bevoegd tot vertegenwoordiging van de werkeenheid
binnen de grenzen van zijn bestuursbevoegdheid. Als dat wenselijk is, verleent het bestuur
van de stichting in bijzondere gevallen een ad hoc volmacht.
Uitgangspunten van het beleid, zowel op centraal als op lokaal niveau, zijn:
▪ de inachtneming van de wet, statuten en legitieme wensen van begunstigers;
▪ de zorg voor het vermogen van de stichting;
▪ het vermijden van onnodige overhead en bureaucratie.
Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen vergoeding. Wel is het mogelijk dat bestuursleden een
vergoeding van de stichting ontvangen voor de redelijke kosten die zij maken in het kader van
de uitoefening van hun bestuurstaak.
2. MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS
Instudo heeft per 1 juli 2013 17 mensen in dienst. De werkzaamheden bestaan voornamelijk
uit huishoudelijke dienstverlening. Verder doet Instudo een beroep op vrijwilligers bij het
organiseren van activiteiten. Er kunnen op beperkte schaal activiteitenvergoedingen aan
derden worden verstrekt voor verrichte diensten.
Instudo heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten t.b.v. haar werknemers en
vrijwilligers. In dit kader is er een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid opgesteld.

3. WERKZAAMHEDEN
Studenten
De jaren aan de universiteit of hogeschool zijn van beslissende betekenis voor het latere
beroepsleven van de student en voor zijn of haar inbreng in de maatschappij. Voor de
ontwikkeling van de student is onderwijs echter niet voldoende. Naast vakinhoudelijke kennis
zijn andere aspecten van belang: culturele vorming, belangstelling voor maatschappelijke
problemen, daadwerkelijke inzet voor anderen, mat name voor minder bedeelden.
De studentenhuizen van Instudo hebben oog voor de persoonlijke en maatschappelijke
ontplooiing van de student. Ze bieden een atmosfeer die tot studie uitnodigt. Informele
ontmoetingen en wetenschappelijke lezingen verbreden de blik. Ouderejaars en pas
afgestudeerden verlenen studiebegeleiding aan beginnende studenten. De bewoners worden
gestimuleerd in de ontwikkeling van vaardigheden en initiatieven: de een organiseert een
muziekavond, de ander een sportevenement, weer een ander zet zich in voor burenhulp of
studiebegeleiding van scholieren, enz.
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Werkende jongeren en volwassenen
De studiecentra van Instudo richten zich tot werkende jongeren en volwassenen die zich op
cultureel, maatschappelijk of geestelijk gebied willen ontplooien. Hiertoe vinden activiteiten
plaats, zoals taalcursussen, filosofiecycli, lezingen over actuele onderwerpen, opvoeding en
levensbeschouwelijke thema's, wetenschappelijke symposia en studiereizen.
Ontwikkelingssamenwerking
Instudo brengt studenten en oudere scholieren in contact met de Derde Wereld. In de
zomervakanties worden projecten in ontwikkelingslanden georganiseerd. Deze projecten
voorzien in specifieke noden van de plaatselijke bevolking: de bouw van een medische hulppost
of een school; het opknappen van een weeshuis; de aanleg van een waterput en sanitaire
voorzieningen; herbebossing, enz.
Deelnemers aan de zomerkampen organiseren symposia, acties en andere activiteiten om
ontwikkelingsvraagstukken onder de aandacht van leeftijdgenoten te brengen en helpen zelf mee
aan de financiering van de projecten. De kennismaking met de realiteit van ontwikkelingslanden
verrijkt de persoonlijkheid, helpt de verworvenheden van de westerse maatschappij te relativeren
en opent de ogen voor de noden van de medemens.
Naast genoemde zomerkampen vervult Instudo een bemiddelende rol in projecten die tot doel
hebben vakkennis over te dragen aan onder meer landbouwscholen in Latijns-Amerika.
Ouderen
Instudo wil in de komende jaren nagaan of er mogelijkheden zijn voor de realisatie van
betaalbare huisvesting voor ouderen. Deze huisvesting stelt specifieke eisen aan de panden die
daarvoor worden gebruikt. Deze eisen en de mogelijkheden van financiering zullen in kaart
worden gebracht.
Financiële steun aan derden
Instudo heeft mede tot doel het in financieel opzicht ondersteunen van eenparig door het
bestuur aan te wijzen kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele,
wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen (art. 2 lid 2 statuten).

4. VERMOGEN
Instudo heeft geen winstoogmerk. Het resultaat uit de gewone exploitatie (pensiongelden,
bijdragen activiteiten, enz.) is onvoldoende om alle kosten te bestrijden. Bijzondere kosten,
kosten voor groot onderhoud e.d. kunnen alleen worden bestreden dankzij bijdragen van
begunstigers.
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van
de werkzaamheden en activiteiten. Instudo kan wel vermogen aanhouden:
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dat is verkregen als legaat (via een erfenis) of schenking, waarvan de erflater of
schenker heeft bepaald dat slechts de rendementen uit dat vermogen mogen worden
gebruikt voor het doel. Het rendement wordt besteed voor het doel en wordt niet als
vermogen aangehouden;
waarvan de instandhouding voortvloeit uit de doelstelling;
dat nodig is voor het realiseren van de doelstelling.

Een van de beleidsvoornemens in deze periode is het eigen vermogen te versterken om de
continuïteit minder afhankelijk te doen zijn van bijdragen van begunstigers.
Het bestuur van de stichting beschikt over het vermogen van de stichting. Geen van de
bestuurders kan zelfstandig de stichting vertegenwoordigen (zie nr. 1 hierboven). Belangrijke
besluiten, zoals de verkrijging of vervreemding van een pand, worden door het bestuur
gezamenlijk genomen. Het bestuur kan besluiten dat twee leden van het dagelijkse bestuur
voor de stichting besluiten kunnen nemen en de stichting kunnen vertegenwoordigen inzake
transacties m.b.t. onroerend goed van Instudo, waaronder het kopen en verkopen, vestigen of
doorhalen van hypotheekrechten, enz.
De stichting voert een administratie die voldoet aan de eisen van de wet. De rechten en
verplichtingen van de stichting zijn uit de administratie te allen tijde herkenbaar.

***
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