Frans Gijzelsstichting
Jaarverslag 2010

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 ondermeer 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 inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel van de stichting is 41070305.
De Frans Gijzelsstichting is door de fiscus de ANBI status verleend.
Bestuurszaken
Per 1 januari 2010 bestond het bestuur van de Frans Gijzelsstichting uit de volgende personen:
De heer R.S. Muhlig, voorzitter
De heer A.E.M. Theunissen, secretaris
De heer R.J.J. Poolmans, penningmeester
Mevrouw J.A. Hommes, lid
Mevrouw M.W.M. Rudolf-Peeters, lid
De heer P.G.J. van Aubel, lid
De heer J.J. Groen, lid.

In de loop van het jaar zijn mevrouw Rudolf-Peeters en de heren Groen, Muhlig en Poolmans
teruggetreden als bestuurslid in verband met bereiken van de maximale zittingsduur voor
bestuursleden zoals bepaald in de statuten van de stichting.
In hun plaats zijn, op voordracht van het bestuur van Rotaryclub Heerlen, tot het bestuur
toegetreden: mevrouw P.A.J. Hoekstra-Geurten en de heren A.W.M. Ausems, G.H.J. Pijpers en E. van
Ewijk. De heer Ausems is door het bestuur benoemd tot voorzitter en nam, na het terugtreden van
de heer Poolmans in november 2010, tijdelijk tevens het penningmeesterschap waar.
Het bestuur kwam in 2010 driemaal bijeen; daarnaast werden in spoedeisende zaken via email
schriftelijke peilingen onder de bestuursleden gehouden over voorliggende steunaanvragen. Aldus
genomen besluiten werden in de eerstdaaropvolgende reguliere vergadering bekrachtigd.
De bestuursleden ontvingen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting geen
vergoedingen of betalingen ten laste van de stichting.
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Financieel overzicht
Voor een gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar het bijgevoegd Financieel Overzicht 2010,
zoals dat in de bestuursvergadering van 24 maart 2011 door het bestuur is goedgekeurd en
vastgesteld.
Daarbij lag tevens voor een verslag van de Kascommissie, waarin werd geadviseerd om deze
jaarrekening aldus vast te stellen.
De inkomsten in 2010 beliepen in totaal € 13.820, voor 92% bestaande uit ontvangen donaties en
voor het overige uit rente-inkomsten.
De uitgaven bedroegen € 14.914, waarvan € 14.787 werd uitgekeerd aan diverse organisaties
conform de doelstelling van de stichting. Voor een specificatie daarvan wordt verwezen naar het
bijgevoegde financieel overzicht. De onkosten van de stichting bedroegen € 127,- bestaande uit
bankkosten en de kosten van presentjes voor vertrekkende bestuursleden.
Daarnaast zijn door het bestuur positieve besluiten genomen voor donaties ter grootte van in totaal
€ 21.800, welke in 2010 nog niet zijn uitgekeerd. Het vermogen van de stichting bedroeg per 31-122010 € 87.601, waarbij de nog niet gecommitteerde vrije reserves € 65.801 bedroegen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Frans Gijzelsstichting te Heerlen
op 25 augustus 2011.

A.W.M Ausems
voorzitter

G.H.J. Pijpers
secretaris
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Financieel overzicht FGS 2010
Inkomsten & Uitgaven

donaties ontv in 2010*

Giften betaald aan

12688

rente inkomsten

1132

totaal inkomsten

13820

Toon Hermanshuis Parkstad

1.500

Stg Exodus Zuid-Limburg

5.000

Kunstdagen Wittem

1.500

Dichtbundel Bovendeert
onkosten

-127

100

Stg Vrienden Amppipal

2.500

giften

-14787

Stg Open huis

1.250

totaal uitgaven

-14914

Stg Exodus Zuid-Limburg

1.437

Stg Samenspel

1.500

kassaldo 2010

Reserves per 31-12-2011
saldo RC ING .648
saldo RC ING .977
saldo spaarrek ING .977
saldo spaarrek ING .100
totaal reserves
toezeggingen
vrije reserves

-1094

14.787
Giften toegezegd
Hospice De Mantel (2010)
Polio de Wereld uit (2010)
Polio de Wereld uit (2011)

0
7878
15731
63992

LASO Landgraaf (2010)
Kankeronderzoek Limburg
(2010)
Hoeve Corisberg (2010)
Dreamrun Parkstadteam (2010)
RotaryFoundation (2010)
totaal toezeggingen

87601
-21.800
65801

donaties ontv in 2010*
mbt 2009

1.840

mbt 2010

10.848
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