ANBI
De Stichting Professor Henk Meij Scriptieprijs is aangemerkt als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling
(zie www.anbi.nl). De stichting is tevens een zuiver vermogensfonds, aangezien de stichting geen gelden van derden
werft en de stichting de aan haar ter beschikking staande gelden vrijwel uitsluitend besteedt ten behoeve van haar
doelstelling. In het kader van de wettelijke eisen ten aanzien van transparantie van ANBI’s volgen hier de relevante
gegevens van de Stichting.
Officiële naam en adres:
De Stichting staat ingeschreven onder de naam “Stichting Professor Henk Meij Scriptieprijs postdoctorale
controllersopleiding VU”, KVK nummer 33304446. Vestigingsadres van de Stichting is Boelelaan 1105, 1081HV
Amsterdam, email adres is secretaris@scriptieprijs.org.
Doestelling van de Stichting:
De Stichting heeft ten doel: a) het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van werkzaamheden van
controllers; en b) het bevorderen van de ontwikkeling van studenten die de postdoctorale controllersopleiding volgen.
Door de Stichting zullen de volgende activiteiten worden ondernomen: 1) het toekennen van prijzen voor scripties
gemaakt door studenten aan de postdoctorale controllersopleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam (“VU”); 2) het
toekennen van subsidies voor het uitgeven in gedrukte vorm van onderzoeksresultaten en van leerstof op het gebied
van de controllersopleiding.
Actuele beleidsplan:
Het bestuur van de Stichting heeft de volgende ambitie geformuleerd voor de komende jaren:
-

Het continueren van de uitreiking van de scriptieprijs
Het monitoren van het niveau van de scripties
Het continueren en ondersteunen van een evenwichtige en competente jury voor het beoordelen van de
scripties

Bestuur en beloningsbeleid:
Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:





Staffan Meij, Directeur Read Speaker en voorzitter Stichtingsbestuur
Prof. dr. Frans Roozen, Voorzitter Controllersopleiding VU
Hans Janssen, CFO Mediq en voorzitter Curatorium Controllersopleiding VU
Bestuursleden en juryleden verrichten hun werkzaamheden op onbezoldigde basis.
Verslagen van de activiteiten van de Stichting:
2014:
De jury heeft uit genomineerde scripties de winnaar gekozen. De uitreiking van de 2014 scriptie heeft tijdens het
symposium in september 2014 plaatsgevonden. Tevens heeft het laureatendiner op hetzelfde moment
plaatsgevonden. Aangezien de uitreiking van de 2013 prijs eveneens in (begin) 2014 heeft plaatsgevonden zijn de
bijbehorende kosten ook in 2014 geboekt. Dit verklaart het (relatief grote) negatieve resultaat over 2014.

Staat van baten en lasten en een overzicht van de voorgenomen bestedingen
Baten en lasten 2014:

De voorgenomen bestedingen:
De voorgenomen bestedingen zijn onveranderd (bestedingen van de Stichting bestaan uit de scriptieprijzen a 3keuro
per jaar, het laureatendiner en eventuele additionele incidentele uitgaven).

