Jaarverslag 2020
De Frans Gijzelsstichting is opgericht in 1977. Het statutair doel is:
‘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 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 2020 bestond het bestuur van de Frans Gijzelsstichting uit de volgende
personen:
- Mevrouw Elly van den Berg, voorzitter
- De heer Hans Cremers, penningmeester
- De heer Johan Hoekstra, secretaris
- Mevrouw Irma Delahaye, lid
- Mevrouw Eveline Nelissen, lid
- De heer Donné Wetzels, lid
- Mevrouw Bernadette Penders, lid
Gedurende het jaar is de volgende persoon aangetreden:
-

Mevrouw Thea Heddes per 21-10 als een ‘buiten lid’, niet afkomstig van de
Rotary Heerlen

Irma Delahaye heeft haar functie overgedragen aan een nieuw bestuurslid i.v.m. het einde van
haar benoemingsperiode, te weten aan Thea Heddes voornoemd.
2020 was voor iedereen, dus ook voor de FGS en haar bestuursleden een bewogen jaar, gezien
de uitbraak van het Coronavirus en de door de regering genomen maatregelen vanaf maart.
Hierdoor kon de geplande fysieke vergadering per 18 maart niet doorgaan. Deze vergadering
is verschoven naar 15 april ten huize van Johan Hoekstra, secretaris. Daarbij was de
voorzitter, Elly van den Berg, aanwezig. De overige bestuursleden hebben digitaal gestemd.
Gezien de gemelde maatregelen is de geplande vergadering op 17 juni geannuleerd. Wel is op
21 oktober een digitale vergadering gehouden. Hierbij hebben alle bestuursleden digitaal
gestemd.
In de laatste vergadering is besloten om tot uitbetaling over te gaan de gereserveerde gelden
inzake de toegekende donatieverzoeken, 12 HV4 uit 2017 en 15 DV11 uit 2018 aan de
Stichting Vrienden van Mikumi. Aan de voorwaarden destijds gesteld is voldaan. De betaling
heeft in november plaatsgevonden.
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Donatieverzoeken (DV)
Het bestuur heeft positief besloten op 7 verzoeken van financiële ondersteuning:
-

Stichting Canta Young (stimulering jeugdkoren)
Stichting Vocallis (verwenzorg-concerten voor ouderen, zeer actueel)
Stichting Erato (4 raamconcerten bij verpleegtehuizen Heerlen, ontspanning in
Coronatijd)
- Stichting Klassieke Zomer Parkstad (stimulering cultuursector in Coronatijd)
- Vereniging Stadstuin Heerlen (goed lokaal project)
- Joseph Wresinski Cultuur Stichting (armoede stg.)
- Jonge brein onderzoekfonds Limburg (goed maatschappelijk doel, hulp voor
psychische nood bij jongeren)
Verder is er een donatie betaald aan Rotary International.
Er zijn 12 verzoeken afgewezen
- Classic Express (te hoge kosten, te chique)
- Benefietconcert Dion Ritter & Véron Jongstra (achterhaald in de tijd vanwege
Corona)
- Ronald Mc Donald Kinderfonds (indirecte sponsoring)
- Koen Cremers (geen privé persoon sponsoring)
- Britt Ruiters (geen privé persoon sponsoring)
- Stg. Unity-Concerts & Education (financieel geen impact)
- Philip Driessen Fotografie (achterhaald in de tijd vanwege Corona en te ambitieus
project)
- Stg. Meraih Bintang (te vaag project, geen structurele steun)
- Mart van de Vleuten (geen privé persoon sponsoring)
- Vrije School Parkstad, Stg LVO (achterhaald in de tijd vanwege Corona)
- Stichting Rhiza (te vaag project, te weinig impact)
- Stg. Vrienden van Xonar (geen indirecte sponsoring)
Heerlen, 8 februari 2021
J.G. Hoekstra
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