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De Frans Gijzelsstichting is opgericht in tgll Àetals statutair doel:
"de geldelijke ondersteuning van natuurlijke personen die daoroon behoefte hebben, van
rechtspersonen en ondere orgonisaties die een choritatief, cultureel, moatschoppetijk of sociaot doet
nastreven, alsmede van kerkelijke instellingen. De stichting tracht dit doel ondermeer te
verwezenlijken door het vormen von vermogen bestemd om daaruit alle kosten en uitgaven ter
verwezenlijking van het doelte bestrijden."

De inkomsten van de Frans Gijzelsstichting bestaan in hoofdzaak uit donaties van leden van de

Rotaryclub Heerlen.
Het inschrijvingsnummer b'lj de Kamer van Koophandel van de stichting is 41070305.

Bestuurszaken
Per 1 januari 2Ot5 bestond het bestuur van de Frans Gijzelsstichting uit de volgende personen:

o Mevrouw S.H.H. Bloemert, voorzitter
o De heer M.J. Flokstra, secretaris
o De heer A.W.M. Ausems, penningmeester
o Mevrouw P.A.J. Hoekstra-Geurten, lid
o De heer E. van Ewijk, lid
o Mevrouw R. Schlösser, lid
o De heer B. van der Werl lid.

ln de vergadering van november 2015 is mevrouw Hoekstra-Geurten teruggetreden als bestuurslid
ivm het volmaken van de statutair maximum bestuurstermijn. ln haar opvolging is in dezelfde
vergadering voorzien door, op voordracht van het bestuur van de RC Heerlen, mevrouw l. Delahaye
in het bestuur op te nemen.

Het bestuur kwam in 20L5 driemaal bijeen ten kantore van mevrouw Hoekstra-Geurten.

De bestuursleden ontvingen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting geen

vergoedingen of betalingen ten laste van de stichting.

Het bestuur heeft positief beslist op L9 verzoeken om financiële ondersteuning. Dit betrof:
o Drie aanvragen voor ondersteuning van scholieren van het Bernardinuscollege die meededen

aan het project Xplore 2015
o Een aanvraag van een student van het Fontys college in Sittard voor haar reis naar lndia ihkv

Global Exploration
. Rotary Foundation, op verzoek van de RC Heerlen (bijdrage 2O1,4/t5 en 2OL5/L6)
o Rotary Handicamp 201-4, district 1550
o Documentaire "Onze soldaat"over de adoptie van oorlogsgraven in Margraten
o Donatie 10 Shelterboxen
. Stg Amp Pipal tbv aanschaf autoclaaf voor een kliniek in Nepal
. Stg Humanitas tbv dineetje voor de vrijwilligers
o lnterservice Golftoernooi 20L5, community service component
. Stg Senehasa tbv de uitbreiding van een Senior Home in Sri Lanka
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o Harmonie Sint Petrus in Gulpen tbv voorbereiding bondsconcours
. Stg Samen Delen in Landgraaf tbv de aanschaf nieuwe vrachtwagen
o Wounded Warriors Kerkrade
o Ondersteuning actie Tulpen voor End Polio Now
o 40 Santarun pakken tbv cliënten van de Voedselbank.

Er werden zes verzoeken om uiteenlopende redenen afgewezen; deels nadat aanvragers de

gelegenheid was geboden hun aanvraag nader toe te lichten. Mbt twee aanvragen wacht het bestuur
nog op nadere informatie alvorens een definitief besluit wordt genomen.

ln 2015 is ook het Congo project gerealiseerd waarmee Cité des Jeunes, een technische school voor
kansarme jongeren in Lubumbashi (DRC) een container ontving met machines en gereedschap ter
waarde van USS 57.000. Dit project was geïnitieerd door de Rotaryclubs Lubumbashi Etoile en

Heerlen; de RC'svan Landgraaf en Dliren (D)waren co-sponsoren. Dit projectwerd gesteund doorde
Rotary Dístricten 1550, 1810 en 9150 en door de Rotary Foundation met Global Grant 152458.

Financieel overzicht
Voor een gedetailleerd financieel overzicht wordt verwezen naar de b'tjlage bij dit jaarverslag, zoals

dat in de bestuursvergadering van 25 februari 201-6 door het bestuur is goedgekeurd en vastgesteld.

De inkomsten in 2015 beliepen in totaal € L8.869, voor het overgrote deel bestaande uit ontvangen
donaties van leden van de RC Heerlen.

De uitgaven bedroegen €38.620, nagenoeg geheel bestaande uit giften aan de verschillende
organisaties en personen conform de doelstelling van de stichting. € 12.950 betrof de uitbetaling van

een drietal giften waartoe reeds in eerdere jaren was besloten; €25.496 betrof giften waartoe in

2015 is besloten.

Er ligt nog een toezegging voor twee giften ter waarde van € 5.750 die in 2016 zullen worden
uitbetaald.
De onkosten van de stichting bedroegen in 2015 € 174 bestaande uit bankkosten en de kosten van

een presentje voor het vertrokken bestuurslid.

Het vermogen van de stichting bedroeg per 3L-L2-2O15 €21,.118 (ult 2014 € 40.869), waarvan de nog

niet gecommitteerde vrije reserves € 15.368 bedroegen (ult. 2014 €27.919).

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Frans Gijzelsstichting te Heerlen op

25 februari 2016.

Ybln6'-{í)-
S. Bloemert,
Voorzitter

M. Flok
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Inkomsten & Uitgaven

INKOMSTEN

donaties mbt 2014*

donaties mbt 2015*x

rente inkomsten

totaal inkomsten

UITGAVEN

onkosten

program voorgaande jaren

giften 2015 program

totaal uitgaven

Saldo inkomsten & uitgaven

VERMOGEN per 3Ll tLl 2Ot5

Bank tegoeden

saldo RC ING *977

saldo spaarrek. ING *977

totaal reserves

toezeggingen

vrije reserves

* donaties mbt 2014

ontvangen in 2Ot3

ontvangen in 2014

ontvangen in20L4

totaal

** donaties mbt 2015

ontvangen in 2074

ontvangen in 2015

totaal

Financieel Overzicht FGS 2015

Giften betaald in 2015

ïoezeggingen voorgaande jaren

7.325 2012: c-toernooi EHC

17.515 20L3: Congo project

29 20L4: Floortje voor Moortje

18.869

Toegezegd in 2OL5

-174 C. Lemmens, Global Expl lndia

-12.950 Xplore 2t05,8. Bulang

-25.496 Xplore 2015, R. Riksen

-38.620 Xplore 2015,M. Ruttgers

Documentaire "Mijn Soldaat"

-t9.751 5 shelterboxen

Handicamp 2015 Rotary district 1550

I nterservice golftoernooi

Stg Senehasa

t5.92O Stg Amp Pipal

5.198 Harmonie Sint Petrus Gulpen

27.1.18 Stg Samen Delen

-5.750 Wounded Warriors Kerkrade

15.368 Tulpen actie tbv End Polio Now

Humanitas

Bijdragen Rotary Foundation

Santarun

400

15.42O Toegezegd, nog niet uitbetaald

1.325 2015: Stg Betw Kuntah

1,2.950

2s.496

]-7.145 2015: 5 Shelterboxen

Totaal toezeggingen

450

17.5L5

€ 17.965

5.750
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