
BELEIDSPLAN 2022 FRANS GIJZELSSTICHTING 
 
 
Inleiding 
Met het aantreden van een aantal nieuwe bestuursleden is er aanleiding het beleid 
en de werkwijze van het bestuur van de Frans Gijzelsstichting, hierna te noemen de 
Stichting, aan een nadere beschouwing te onderwerpen. 
 
Het bestuur van de Stichting bestaat momenteel uit zeven leden.  
De bestuursleden van de Stichting die door Rotaryclub Heerlen uit haar leden zijn 
voorgedragen vormen een minderheid in het bestuur van de Stichting, hetgeen zal 
worden opgenomen in de nieuwe statuten, waarvan de akte is getekend in het 
voorjaar 2020.  
 
Achtergrond/Doel 
De Stichting is in 1977 opgericht door Rotaryclub Heerlen met als doel via deze 
stichting vorm te geven aan het streven van Rotary actief en ondersteunend deel te 
nemen aan het maatschappelijk leven in de leefomgeving, maar ook daarbuiten. 
Deze steun wordt door de Stichting bij voorkeur gegeven aan activiteiten die voor de 
maatschappelijke infrastructuur van de regio een aanwijsbare toegevoegde waarde 
hebben of vernieuwend zijn. 
 
Beoordelingscriteria 
-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 komen voor donatie niet 
in aanmerking. Ook verzoeken, die eerder zijn afgewezen en vervolgens in 
aangepaste vorm opnieuw worden ingediend, worden doorgaans niet gehonoreerd.  
-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.  
 
Wil een aanvraag voor een financiële bijdrage in behandeling worden genomen, dan 
dient de aanvrager gebruik te maken van het daarvoor bestemde aanvraagformulier, 
dat via de website van RotaryClub Heerlen onder het kopje Frans Gijzelsstichting is te 
downloaden. 
De aanvraag met alle bijlagen dient digitaal te geschieden. 
 



Financiën 
Teneinde de Stichting daartoe van financiële middelen te voorzien wordt van de 
leden van Rotaryclub Heerlen verlangd dat zij jaarlijks aan de Stichting een bedrag 
betalen waarvan de hoogte oorspronkelijk gerelateerd was aan het inkomen. Deze 
jaarlijkse donaties vinden veelal plaats op basis van een lijfrenteakte, opgemaakt via 
de website van de Belastingdienst (Overeenkomst Periodieke Gift in Geld), en met 
ondertekening van een vertegenwoordiger van de Stichting met vermelding van het 
RSIN-/fiscaalnummer van de Stichting, omdat het gehele gedoneerde bedrag dan 
fiscaal aftrekbaar is.  
Thans bedraagt het gemiddelde gedoneerde bedrag € 500,00. 
 
Jaarlijks wordt er door de penningmeester een financieel overzicht gemaakt. 
Beschikte de Stichting eerder over ruime financiële reserves, thans wordt op de 
balans van de Stichting een financiële buffer aangehouden ter grootte van minimaal 
1x het totaalbedrag aan jaarlijkse donaties die de leden van Rotaryclub Heerlen in 
het daaraan voorafgaande kalenderjaar hebben gedaan. 
Toegekende donaties moeten meteen uitgegeven worden, waardoor er géén 
balansposten met toezeggingen bij de Stichting zullen ontstaan.   
Het beheer van de gelden geschiedt zonder beleggingsrisico, daar de gelden op een 
direct opeisbare (spaar)rekening staan bij de ING Bank, 
 
Aan de leden van Rotaryclub Heerlen wordt na elke vergadering van het bestuur van 
de Stichting verslag uitgebracht van hetgeen op het gebied van sponsoring is 
besloten. Daarmee wordt beoogd de betrokkenheid van de leden van Rotaryclub 
Heerlen bij de Stichting in stand te houden en zo mogelijk te vergroten. 
 
Toekomst 
Uit het financieel overzicht 2021 blijkt dat de jaarlijkse donaties teruglopen.  
De realiteit is dat in het afgelopen jaar een aantal leden het lidmaatschap van 
Rotaryclub Heerlen heeft opgezegd, terwijl zich geen nieuwe leden hebben 
aangemeld. Deze ontwikkeling kan worden toegeschreven aan de corona-
maatregelen, die meebrachten dat het houden van fysieke bijeenkomsten van 
de leden niet tot de mogelijkheden behoorde. Hopelijk kan deze ontwikkeling door 
het opheffen van genoemde maatregelen ten goede worden gekeerd. 
Het bestuur van de Stichting ziet het als een uitdaging om de ontvangen gelden zo 
efficiënt en evenwichtig mogelijk te besteden. 
 
 
Bestuur Frans Gijzels Stichting 
Heerlen, 1 april 2022 


