Jaarverslag 2019
De Frans Gijzelsstichting is opgericht in 1977 met als statutair doel:
‘de geldelijke ondersteuning van natuurlijke personen die daaraan behoefte hebben, van
rechtspersonen en andere organisaties die een charitatief, cultureel, maatschappelijk of sociaal
doel nastreven, alsmede van kerkelijke instellingen. De stichting tracht dit doel onder meer te
verwezenlijken door het vormen van vermogen bestemd om daaruit alle kosten en uitgaven ter
verwezenlijking van het doel te bestrijden.’
De inkomsten van de Frans Gijzelsstichting bestaan in hoofdzaak uit donaties van leden van
de Rotaryclub Heerlen.
Het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel van de Stichting is 41070305.
Bestuurszaken
Per 1 januari 2019 bestond het bestuur van de Frans Gijzelsstichting uit de volgende
personen:
- Mevrouw S.H.H. Bloemert, voorzitter tot 24-3
- De heer M.J. Flokstra, secretaris tot 24-3
- De heer J.A. Cremers, penningmeester
- Mevrouw I. Delahaye, lid
- Mevrouw E. Nelissen, lid
Gedurende het jaar zijn de volgende personen aangetreden:
-

Mevrouw E.W.A. van den Berg, voorzitter per 18-06
De heer J.G. Hoekstra, secretaris per 18-06
Mevrouw B. Penders, lid per 18-06
De heer D. Wetzels, lid per 12-3

Mevrouw Bloemert en de heer Flokstra hebben hun functie overgedragen aan twee nieuwe
bestuursleden i.v.m. het einde van hun benoemingsperiode, te weten aan mevrouw Elly van
den Berg en aan de heer Johan Hoekstra, beiden aangewezen door Rotaryclub Heerlen.
Daarnaast zijn twee vacatures opgevuld door de heer Donné Wetzels en Bernadette Penders,
buiten-leden.
Het bestuur kwam in 2019 driemaal bijeen:
- ten huize van de heer Cremers, penningmeester 2x
- ten huize van mevrouw Van den Berg, voorzitter 1x.
Mevrouw I. Delahaye zal 09-11-2020 aftreden i.v.m. beëindiging benoemingsperiode.
Het bestuur heeft positief besloten op 9 verzoeken om financiële ondersteuning:
- Verpleegtehuis Bergweide te Heerlen (prieeltje)
- Handycamp (GTJ Bucker)
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-

Interservice Golftoernooi 2019;
Stichting Vrienden van de Catharinaschool (Hans Meijers), 2e hands bus met
toegang voor mindervalide personen;
Comité 4 en 5 mei, bijdrage voor een concert;
Mannenkoor Sint Joseph Landgraaf, bijdrage voor aanschaf shirts voor leden;
Stichting Warm Hart voor Malawi (E. Zijlstra); gedeeltelijke financiering Solar
systeem voor klein ziekenhuis in de binnenlanden van Malawi;
Stichting Vier Het Leven (Mark Mulders) bijdrage voor kosten om eenzaamheid
onder ouderen in Heerlen te voorkómen door organiseren van sociaal-culturele
activiteiten;
Pater Dick Zwarthoed Salesiaan Don Bosco: bijdrage voor de aanschaf van een
vlakbank voor een Technische School in Lubumbashi Congo.

Verder is er een (verplichte) donatie betaald aan Rotary International.
Er zijn 7 verzoeken afgewezen:
- Limburgse Oorlogsbronnen (heer Straatman)
- Stichting ‘Deel je verhaal’(Mirtel Gommans)
- Stichting Binoculair (Jos Hoogeveen) film 75 jaar bevrijding;
- Stichting Meraih Bintang (Anita Taks-Bax) uitbreiding school Pangandaran WestJava Indonesië;
- Stichting Rhiza (Joost Meulenberg) aanvraag mobiele medische kliniek in Zuid
Afrika en Ghana;
- Benefietconcert Dion Ritten & Vézon Jongstra (geen toekenning om zelf te
doneren)
- J. Elzinga & J. Elzinga-Dijkstra (geen toekenning aan privé-personen)
Heerlen, 23 februari 2020
J.G. Hoekstra
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