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1 Inleiding

Sis Tsiis staat voor het verwezenlijken van het mensenrecht op onderwijs in de minderheidstaal 
en streeft goed onderwijs in de Friese taal voor alle leerlingen in Fryslân na. In de komende drie 
jaar zal de focus liggen op het consolideren van de groepen die zich voor het Fries inzetten, 
belangenbehartiging en voorlichting over het belang van onderwijs in de minderheidstaal. In dit 
beleidsplan, dat vastgesteld is in de bestuursvergadering van 23 december 2017, legt het bestuur 
van de stichting Sis Tsiis het actuele beleid vast. Zonodig zal het beleidsplan jaarlijks worden 
aangepast. 

2 Strategie

2.1 Kernprincipes van Sis Tsiis

- Doelstelling volgens de statuten

De doelstelling van Sis Tsiis is opgenomen in artikel 2.1 van de statuten en is als volgt: a. het 
behartigen van het algemene belang van substantieel onderwijs in het Fries en van collectieve 
belangen op het gebied van verbetering van de positie van onderwijs in het Fries op scholen en 
andere instellingen in de provincie Fryslân; het bestuur kan ook besluiten om projecten op andere
plaatsen te ondersteunen; b. het verrichten van alle verdere handelingen die met het 
voorafgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Met zijn 
doelstelling wil Sis Tsiis het algemene belang dienen.

- Afwezigheid van winstoogmerk

Sis Tsiis heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.2 van de statuten en uit de feitelijke 
werkzaamheden. Sis Tsiis streeft niet naar winst om de winst zelf. Dat blijkt uit het feit dat Sis 
Tsiis de met activiteiten behaalde winst ten goede laat komen aan zijn doelstelling.

- Bestemming liquidatiesaldo

Een batig liquidatiesaldo zal worden besteed aan een ANBI met een soortgelijke doelstelling of 
van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt 
en die een soortgelijke doelstelling heeft.
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3 Beleid

3.1 Te verrichten werkzaamheden

Sis Tsiis verricht de volgende werkzaamheden:
a. vergroten van bewustwording troch het voeren van massacampagnes en het houden van 
openbare acties en evenementen, politieke lobby en kennisontwikkeling, voorlichting en advies;
b. directe belangenbehartiging, inbegrepen juridisch procederen;
c. andere activiteiten naar het oordeel van het bestuur.
Door de combinatie van activiteiten op het gebied van publiek en media, beïnvloeding van 
stemgedrag in de politiek op verschillende niveaus en strategisch procederen, draagt de stichting 
bij aan de realisatie van de doelstelling zoals genoemd in artikel 2.1 van de statuten.

3.2 Werving en beheer van gelden

Sis Tsiis verwerft gelden voor het vervullen van zijn doelstelling door de volgende 
wervingsactiviteiten: a. aanvraag van overheidssubidies, b. beroep op particuliere fondsen, c. 
verzoek om donaties, schenkingen, giften enzovoorts van private sympathisanten (die ook 
aftrekbaar zijn van de belasting).
Het beheer van de inkomsten is in handen van het bestuur van Sis Tsiis, in het bijzonder van de 
penningmeester en komt op deze manier tot stand: Sis Tsiis bouwt uitsluitend vermogen op om 
bepaalde projecten te financieren. 
Sis Tsiis wil de beheerkosten zo laag houden dat 95% van de inkomsten aan de doelstelling 
besteed kan worden.

3.3 Vermogen van Sis Tsiis

Sis Tsiis houdt niet meer vermogen aan dan dat noodzakelijkerwijze nodig is voor de continuïteit
van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van Sis Tsiis.

3.4 Bestedingsbeleid

Sis Tsiis besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projekten:
Korte termijn: Voorlichting, publieksacties, directe belangenbehartiging
Middellange termijn: Netwerkvorming partnerorganisaties, mensenrechtenrapportage
Lange termijn: Strategisch procederen

3.5 Beschikken over het vermogen van Sis Tsiis

Op grond van artikel 4.7 van de statuten van Sis Tsiis en zijn feitelijke werkzaamheden heeft 
geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen 
enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het zijn eigen 
vermogen.
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4 Overige

4.1 Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, conform artikel 
3.5 van de statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie 
worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.

4.2 Beschrijving administratieve organisatie

De enige bankrekening van Sis Tsiis wordt beheerd door twee bestuurders; alle betalingen lopen 
via de penningmeester.
De jaarrekening van Sis Tsiis wordt opgesteld door de penningmeester. Een kascommissie 
bestaande uit twee personen controleert ieder jaar de jaarbalans.

4.3 Publicatie

Sis Tsiis voldoet aan zijn publicatieplicht door middel van website sistsiis2016.wordpress.com.
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