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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 2021 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 Thea Heddes, lid 

- Mevrouw Eveline Nelissen, lid 

- De heer Donné Wetzels, lid 

- Mevrouw Bernadette Penders, lid 

 

Gedurende het jaar zijn de volgende personen aangetreden: 

 

- Mevrouw Monique van Thienen, per 03-03-2021 als ‘buitenlid’ opvolgster van 

mevrouw Eveline Nelissen 

- De heer Marcel Thijssen, per 03-03-2021, voorgesteld door de Rotary Heerlen, als 

opvolger van de heer Hans Cremers in de functie van penningmeester. 

 

Wederom was 2021 voor iedereen, dus ook voor de FGS en haar bestuursleden een bewogen 

jaar, gezien de door de regering genomen maatregelen inzake het Coronavirus. Hierdoor was 

de geplande fysieke vergadering per 3 maart een digitale vergadering. De bestuursleden 

hebben digitaal gestemd. Het aantal verzoeken tot donatie is sterk gedaald. In deze 

vergadering is slechts één verzoek gedaan, te weten de bijdrage aan Rotary Foundation. 

Op 16-06 wederom een digitale vergadering. Alle bestuursleden hebben digitaal hun stem 

uitgebracht. 

Wel is op 21 oktober een fysieke vergadering gehouden. De meeste bestuursleden waren 

aanwezig. 
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Donatieverzoeken (DV) 

 

Het bestuur heeft positief besloten op 3 verzoeken van financiële ondersteuning: 
 

- Verwenzorgconcerten voor ouderen zeer actueel. Stichting Vocallis. (€500,-) 

- Geven van muziekcursussen voor kinderen door Stichting Schunck voor de 

doelgroep jeugd. Dit verzoek is voor een lager bedrag  toegekend (€500,-). 

- Organiseren van Springplankconcerten voor aankomende musici (oudere jeugd) 

door Stichting Klassieke Zomer Parkstad. Dit verzoek is toegekend (€300,-)  

 

Verder is er een donatie betaald aan Rotary International. 

 

Er zijn 7 verzoeken afgewezen: 

 

- donatieverzoek gedaan door Rotary International/Rotary Nederland.  

- Regionaal herdenken van het officiële einde van WOII en herdenking van de 

slachtoffers van deze oorlog en de Indonesische vrijheidsstrijd, door de Stichting 

Waringin. Afgewezen vanwege het feit dat het door de tijd ingehaald was.  

- Muziekdramaproductie in de vorm van een oratorium door 

Alzheimeronderzoekfonds: te groot project, bijdrage niet substantieel.  

- Alumni Harmonieorkest Conservatorium Maastricht. Dit verzoek is unaniem 

afgewezen. 

- Stichting Mission Aviation Fellowship, inzake medische vluchten Zuid Soedan: 

(€500,00): project te groot, te internationaal. 

- Stichting Dorpsontmoeting Hoës van Bree inzake verbouw woning voor 

dagbesteding mensen met dementie (geen bedrag genoemd): te ver, niet lokaal en 

niet substantieel. 

- Stichting Klassieke Zomer Parkstad inzake ‘springplank’concerten: (€900,00): 

afgewezen vanwege herhaling eerder verzoek. 

 

Ook hier blijkt uit dat het aantal verzoeken sterk is gedaald. Hopelijk gaat het aantal sterk 

stijgen als het aantal Coronagevallen afneemt. 
 

 

Aldus opgemaakt op 28 februari 2022      

 

J.G. Hoekstra 
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