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1 Ynlieding

Sis Tsiis stiet foar it ferwêzentlikjen fan it minskerjocht op ûnderwiis yn de minderheidstaal en 
stribbet goed ûnderwiis yn de Fryske taal foar alle skoalbern yn Fryslân nei. Yn ’e ankomme trije
jier sil de fokus lizze op it konsolidearjen fan de groepen dy’t har foar it Frysk ynsette, belange-
behertiging en foarljochting oer it belang fan ûnderwiis yn de minderheidstaal.Yn neikommend 
beliedsplan, dat fêststeld is yn ’e bestjoersgearkomste fan 23 desimber 2017, leit it bestjoer fan 
de stifting Sis Tsiis it aktuele belied fêst. By need sil it beliedsplan jierliks oanpast wurde. 

2 Strategy

2.1 Kearnprinsipes fan Sis Tsiis

- Doelstelling neffens it karbrief

De doelstelling fan Sis Tsiis is opnommen yn kêst 2.1 fan it karbrief en is sa: a. it behertigjen fan 
it algemiene belang fan substansjeel ûnderwiis yn it Frysk en fan kollektive belangen op it mêd 
fan ferbettering fan de posysje fan ûnderwiis yn it Frysk op skoallen en oare ynstellingen yn de 
provinsje Fryslân; it bestjoer kin ek beslute om projekten op oare plakken te ûnderstypjen; b. it 
ferrjochtsjen fan alle fierdere hannelings dy’t mei it foarôfgeande yn de romste sin ferbân hâlde 
of dêrta fertuten dwaan kinne. Mei syn doelstelling wol Sis Tsiis it algemien belang tsjinje.

- Ofwêzigens fan winsteachmerk

Sis Tsiis hat gjin winsteachmerk, lykas bliken docht út kêst 2.2 fan it karbrief en út it feitlike 
wurk. Sis Tsiis stribbet net nei winst om ’e winst sels. Dat docht bliken út it feit dat Sis Tsiis de 
mei aktiviteiten behelle winst te’n goede komme lit oan syn doelstelling.

- Bestimming likwidaasjesaldo

In batich likwidaasjesaldo sil bestege wurde oan in ANBY mei in soartgelikens doel of oan in 
bûtenlânske ynstelling dy’t hielendal of hast hielendal it algemiene nut neistribbet en in 
soartgelikense doelstelling hat.
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3 Belied

3.1 Wurk te dwaan

Sis Tsiis docht it neikommende wurk:
a. fergrutsjen fan bewustwurding troch it fieren fan massakampanjes en it hâlden fan iepenbiere 
aksjes en eveneminten, politike lobby en kennisûntjouwing, foarljochting en advys;
b. direkte belangebehertiging, ynbegrepen juridysk prosedearjen;
c. oare aktiviteiten nei it oardiel fan it bestjoer.
Troch de kombinaasje fan aktiviteiten op it mêd fan publyk en media, beynfloeding fan 
stimgedrach yn de polityk op ferskate nivo’s en strategysk prosedearjen, draacht de stifting by 
oan de realisaasje fan de doelstelling lykas neamd yn kêst 2.1 fan it karbrief.

3.2 Winnen en behear fan jild

Sis Tsiis wint jild foar it ferfoljen fan syn doelstelling troch de neikommende 
winningsaktiviteiten: a. oanfraach fan oerheidssubydzjes, b. berop op partikuliere fûnsen, c. 
fersyk om stipe, skinkingen, jeften ensafierder fan private sympatisanten (dy’t ek ôflûkber binne 
fan ’e belesting).
It behear fan de ynkomsten is yn hannen fan it bestjoer fan Sis Tsiis, yn it bysûnder fan de 
ponghâlder en krijgt syn beslach op de neikommende wize: Sis Tsiis bout inkeld en allinnich 
fermogen op om beskate projekten te finansierjen. 
Sis Tsiis wol de behearkosten sa leech hâlde dat 95% fan de ynkomsten oan de doelstelling 
bestege wurde kin.

3.3 Fermogen fan Sis Tsiis

Sis Tsiis hâldt net mear fermogen oan as dêr’t needsaaklikerwize ferlet fan is foar de kontinuïteit 
fan it foarsjoene wurk foar de doelstelling fan Sis Tsiis.

3.4 Bestegingsbelied

Sis Tsiis besteget de krigen ynkomsten konform de doelstelling oan de neikommende projekten:
Koarte termyn: Foarljochting, publyksaksjes, direkte belangebehertiging
Middellange termyn: Netwurkfoarming partnerorganisaasjes, minskerjochterapportaazje
Lange termyn: Strategysk prosedearjen

3.5 Beskikken oer it fermogen fan Sis Tsiis

Op grûn fan kêst 4.7 fan it karbrief fan Sis Tsiis en syn feitlike wurk hat gjin inkelde 
(rjochts)persoan beskiedende sizzenskip binnen de stifting. Sadwaande kin gjin inkelde 
(rjochts)persoan beskikke oer it fermogen fan de stifting as wie it syn eigen fermogen.
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4 Oare saken

4.1 Beleanningsbelied

De leden fan it bestjoer krije gjin beleanning foar har wurk, konform kêst 3.5 fan it karbrief. 
Unkosten, makke yn it ramt fan it útoefenjen fan de bestjoersfunksje wurde fergoede, mits net 
oermjittich. De stifting hat gjin personiel yn tsjinst.

4.2 Beskriuwing administrative organisaasje

De iennichste bankrekken fan Sis Tsiis wurdt beheard troch twa bestjoerders; alle betellingen 
rinne fia de ponghâlder.
De jierrekken fan Sis Tsiis wurdt opsteld troch de ponghâlder. In kaskommisje besteande út twa 
persoanen kontrolearret alle jierren de jierbalâns.

4.3 Publikaasje

Sis Tsiis foldocht oan syn publikaasjeplicht troch de wei fan webside 
sistsiis2016.wordpress.com.
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