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De Frans Gijzelsstichting is opgericht in 1977 met als statutair doel:

" de geldetijke ondersteuning van natuurtijke personen die daaraan behoefte hebben, van

rechtspersanen en andere organisaties die een charitutief, cultureel, maatschoppelijk of sociaal doel

nastreven, alsmede van kerketijke inste!!ingen. De stichting tracht dit doel ondermeer te

verwezenlijken doar het varmen van vermogen bestemd om dsaruit alle kosten en witgoven ter

verwezenliiking van het dael te bestriiden."

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 inspecteur van het ANBI-team van de belastingdienst heeft in het najaar van2Ol'4 de boeken en

bescheiden van de stichting onderzocht. Conclusie van dit onderzoek was dat de door de

belastingdienst aan de stichting verleende 'ANBI-status' wordt gecontinueerd'

Bestuurszaken
per L januari ZOL4 bestond het bestuur van de Frans Gijzelsstichting uit de volgende personen:

o De heer A.W.M. Ausems, voorzitter tevens \Maarnemend penningmeester

r De heer R. Lamers, secretaris

r De heer J.G. Dopper, lid

r Mevrouw P.A.J. Hoekstra-Geurten, lid

r De heer E. van Ewijk, lid

r Mevrouw R. Schlösser, lid

r De heer B. van der Werf, lid.

ln de vergadering van maart 2A1"4zijn de heren Lamers en Dopper teruggetreden als iid van het

bestuur conform de bij hun aantreden gemaakte afspraak dat zij slechts drie jaar bestuurslid zouden

zijn.
ln hun opvolging is in dezelfde vergadering voorzien door, op voordracht van het bestuur van de RC

Heerlen, mevrouw S. H.H. Bloemert en de heer M. J. Flokstra in het bestuur van de stichting op te

nemen. Mevrouw Bloemert nam daarbij het voorzitterschap op zich, de heer Flokstra <Ie zorg voor

het secretanaat" De heer Ausems bleef penningmeester.

Het bestuur kwam inZOt4 driemaal bijeen, tweemaal ten kantore van mevrouw Hoekstra-Geurten

en eenmaal ten kantore van de heer Flokstra.

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 21 verzoeken om financiële ondersteuning. Dit betrof :

o Drie aanvragen voor ondersteuning van scholieren van het Bernardinuscollege die meededen

aan het Project XPlore 2014

r Een aanvraag van een student van het Fontys college in Sittard voor haar reis naar Nieuw

Guinea ihkv Global ExPloration

. Rotary Foundation, op verzoek van de RC Heerlen
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. Rotary Handicamp 201-4, district 1550

r Vocaal Ensemble Kerkrade tbv nieuwe pupiters

o lnterservice Golftoernooi 201"4, community service component

e J. Bovendeert voor de realisatie van een dichtbundel

. Zorgbureau Talent tbv 2d" druk Kookboek van en voor jongeren met autisme

o Raad van Kerken Parkstad tbv de jubileumuitgave 40 jaar RvK Parkstad

c M.C. De Heksenketel tbv training vrijwilligers

. Stg Muzette Vocalis 2014 in Vaals

r Ticket en hotelkosten overkomst WO ll veteraan M. Sanford

o Receptenboekje afdeling Oncologie Orbis MC

o Project Kind in Oorlog van Unicef Kerkrade

o ATD 4d" Wereld tbv een voorstelling op 17 okt, Wereld Armoede Dag

r Kerkbestuur Wahwiller tbv restauratie project

. Kerstpakkettenactie Farkstad 2014

o Lobstar vakantieweek 2015

e LVO Parkstad mbt opstart blazersklas
. Alzheimer Centrum Limburg

r Oranjehof Sevagram.

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

gelegenheid was geboden hun aanvraag nader toe te lichten.

Financieel overzicht
Voor een gedetailleerd financieel overzicht wordt verwezen naar de bijlage bij dit jaarverslag, zoals

dat in de bestuursvergadering van maart 201"5 door het bestuur is goedgekeurd en vastgesteld.

De inkomsten in 2014 beliepen in totaal € 19.324, voor het overgrote deel bestaande uit ontvangen

donaties van leden van de RC Heerlen; er werd € 784 aan rente-inkomsten genoten.

De uitgaven bedroegen € 36.528, nagenoeg geheel bestaande uit giften aan de verschillende

organisaties conform de doelstelling van de stichting. € 5.450 betrof de uitbetaling van een tweetal

giften waartoe reeds in eerdere jaren was besloten; € 30.882 betrof giften waartoe in 2014 is

besloten.

Daarnaast is in 2014 door het bestuur een positief besluit genomen voor een gift ter grootte van

€ 2.500, welke in 2015 zalworden uitgekeerd. De reeds inZA1-3 toegezegde steun voor het project

tbv Cite des Jeunes, Lubumbashi, Congo is in 2014 verhoogd tot € 1"0.000 {was € 7.000)' Voor dit

project wordt samengewerkt met cle RC Lubumbashi Etoile in Congo, terwijl de RC Landgraaf en de

RC Duren als co-sponsor optreden. De aanvraag voor bijdragen uit de respectievelijke Rotary

Districtsfondsen en voor de Global Grants van Rotary lnternational kon in december worden

gefinaliseerd. Als dit project daar ook wordt goedgekeurd kan in het vooriaar van 2015 een container

met hoogst noodzakelijke materialen voor deze technische school ter waarde van USS 57.000 naar

Congo worden verzonden.
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Voorts ligt er nog een toezegging voor een gift van € 450 die in 20L5 zal worden uitbetaald, waartoe

inZA1.2 is besloten" Ultimo 201-4 bedroeg het totaal aan toegezegde maar nog niet uitgekeerde giften

€ 12.950.

De onkosten van de stichting bedroegen in2A1"4 € 197 bestaande uit bankkosten en de kosten van

een presentje voor de vertrokken bestuursleden.

Het vermogen van de stichting bedroeg per 3L-17-7014 € 40.869 {ult 2013 € 58.074), waarvan de nog

niet gecommitteerde vrije reserves €2'1.919 bedroegen (ult 2013 € 45.174)'

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

l-2 maart 201"5.

S. Bloemert,
Voorzitter
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lnkomsten & Uitgaven

INKOMSTEN

donaties mbt 2013*

dr:naties mbt 201-4**

donaties mbt 201"5 & 2016

rente inkomsten

totaal inkomsten

UITGAVEN

onkosten

program voorgaande jaren

giften 2014 program

totaal uitgaven

Saldo inkornsten & uitgaven

VERMOG EN per 3L/ L2/ 2OL4

Bank tegoeden

saldo RC ING *977

saldo spaarrek. ING *977

totaal reserves

toezeggingen

vrije reserves

* donaties mbt 20L3

ontv in 201"3

ontv in 201-4

tota a I

** donaties mbt 201-4

ontvangen in 201-3

ontvangen in 201"4

tota a I

Financieel Overaicht FGS 20L4

Giften betaald in 2014

Toezeggingen voorgaande jaren

2.22A 201-2: G-toernooi EHC

15.420 2013: Classic Express Pr Christina

900

/ó4

L9.324 Toegezegd in 2014

C. Lemmens, Glcbal ExPl PaPoea

Xplore 2L04, E. Benders

-197 Xplore 2A14, J. Amkreutz

-5.450 Xplore 2014, W. KleYnen

-30.882 Vocaal Ensemble Kerkrade

-36.528 i. Bovendeert,dichtbundel

Talent, 2de druk kookboek

-L7.2OS lnterservicegolftoernooi

RvK Parkstad 40 jr jubileumboek

M,C. de Heksenketel

Stg Muzette Vocalis 201-4

11.700 ticket & hotel veteraan WOll M' Sanford

29.L69 receptenboekjeOncologieOMC

40.869 project Kind in Oorlog Unicef Kerkrade

-1-2.950 ATD 4de Wereld 17 okt

27.919 Handicamp District 1"550

Stg Rotary Fondsen

Kerkle Wahlwiller

Kerstpakkettenactie Parkstad

L4.27A Lobstar 201-5

2,22A LVO Parkstad Blazersklas

5.450

L6.49A ,{laheimer Centrum Limburg

Oraniehof Sevagram

400 Toegezegd, nog niet uitbetaald

. L5.42O 2012: G-toernooi EHC 201"5

€ 15.820 2013: Cite des Jeunes Congo

2014: Floortje voor Moortje

Totaal toezeggingen
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