Frans Gijzels Stichting
De Frans Gijzels Stichting is in 1977 door Rotaryclub Heerlen opgericht bij
gelegenheid van haar 25-jarig jubileum. Ze is genoemd naar de in het
jubileumjaar overleden burgemeester van Heerlen, lid en inkomend voorzitter
van de club, die een commissie voorzat welke in het kader van de
jubileumviering belast was met het voorbereiden van activiteiten met een
maatschappelijke strekking.

Doelstelling
De Frans Gijzels Stichting verwerft haar middelen uit jaarlijkse donaties van de leden van Rotaryclub
Heerlen.
De Stichting heeft ten doel de geldelijke ondersteuning van rechtspersonen en andere organisaties
die een charitatief, cultureel, maatschappelijk of sociaal doel nastreven. De Stichting tracht dit doel
onder meer te verwezenlijken door het vormen van een vermogen bestemd om daaruit alle kosten
en uitgaven ter verwezenlijking van haar doel te bestrijden. De Stichting beoogt het algemeen belang
te dienen en heeft geen winstoogmerk.
Aldus geeft de Stichting vorm en inhoud aan de communityservice waarvoor Rotaryleden zich
krachtens hun lidmaatschap van de internationale Rotary willen inzetten.
Het bestuur
Het bestuur van de Frans Gijzels Stichting telt momenteel zeven leden, waarvan vier geen lid zijn van
Rotaryclub Heerlen. De zittingstijd van ieder bestuurslid is maximaal vijf jaren. De samenstelling van
het bestuur is als volgt:
Elly van den Berg, voorzitter
Johan Hoekstra*, secretaris
Hans Cremers, penningmeester
Bernardette Penders
Irma Delahaije
Eveline Nelissen
Donné Wetzels
* mail johan.esquina@gmail.com

Beloningsbeleid
Bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning.

Beoordelingscriteria
Aanvragen dienen schriftelijk, met redenen omkleed en voorzien van de benodigde (financiële)
informatie, digitaal te worden gericht aan de secretaris van de Frans Gijzels Stichting. Bij de
beoordeling van een aanvraag zijn de volgende criteria van belang:
-

-

De Stichting steunt concrete projecten met een duidelijke omschrijving, looptijd en budget.
De bijdrage van de Stichting moet in de financiering van enig project substantieel of
herkenbaar zijn, in die zin dat de activiteit zonder die bijdrage niet van de grond zou kunnen
komen dan wel gedoemd zou zijn te verdwijnen, ofwel kwalitatief van een andere orde zou
zijn.
Kleine en repeterende bijdragen in de jaarlijkse exploitatie worden bij voorkeur vermeden.
Projecten die al door de overheid worden gesubsidieerd zullen meestal niet voor donaties in
aanmerking komen.
Er wordt een zekere verhouding tussen bestedingen op de onderscheiden maatschappelijke
werkvelden (sociaal, cultureel, charitatief) nagestreefd.
Géén voorrang wordt gegeven aan initiatieven waarbij leden van Rotaryclub Heerlen
individueel zijn betrokken of die worden voorgedragen door het bestuur dan wel door een
van de commissies van deze club.
Verzoeken om donatie aan privépersonen worden niet gehonoreerd.
Er worden géén donaties gedaan om zelf te kunnen doneren.

Aanvragen worden plenair besproken en beoordeeld in de eerstvolgende vergadering van het
bestuur van de Frans Gijzels Stichting (vergadert ca. 3x per jaar). Er wordt niet alleen een besluit
genomen over de toekenning of afwijzing van een aanvraag, maar bij honorering ook over de
omvang van de donatie en over eventuele randvoorwaarden. Besluiten worden schriftelijk bevestigd
en desgewenst door een van de bestuursleden met de aanvrager besproken ter toelichting en/of om
het eventueel noodzakelijke vervolgtraject vast te stellen.
Indien er bij de voorbereiding van een verzoek om financiële ondersteuning onduidelijkheden of
vragen zijn, wordt aangeraden in overleg te treden met voorzitter of secretaris van de Frans Gijzels
Stichting alvorens een aanvraag te concretiseren. Zodoende kan de efficiency van de
besluitvormingsprocedure worden verbeterd.
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