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Jaarverslag 20í2
De Frans Gijzelsstichting is opgericht in 1977 met als statutair doel:

"de geldelijke ondersteuning van notuurlijke personen die daoroon behoefte hebben, van
rechtspersonen en ondere organisaties die een charitotief, cultureel, mootschappelijk of sociaal doel
nastreven, alsmede van kerkelijke instellingen. De stichting tracht dit doel ondermeer te
verwezenlijken door het vormen van vermogen bestemd om daaruit olle kosten en uitgoven 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 2OI2 bestond het bestuur van de Frans Gijzelsstichting uit de volgende personen:

o
o
o
o
o
o
o

De heer A.W.M. Ausems, voorzitter tevens waarnemend penningmeester
De heer R. Lamers, secretaris

Mevrouw J.A. Hommes, lid
De heer P.G.J. van Aubel, lid
De heerJ.G. Dopper, lid
Mevrouw P.A.J. Hoekstra-Geurten, lid
De heer E. van Ewijk, lid.
ln de vergadering van oktober 2012 is mevrouw Hommes, wegens het bereiken van de statutaire
maximum bestuurstermijn van 5 jaar, teruggetreden als bestuurslid van de stichting. ln haar
opvolging is in de vergadering van januari 2013 voorzien, toen op voordracht van het bestuur van de
RC Heerlen mevrouw R. Sclósser tot bestuurslid is benoemd.
Het bestuur kwam in 201-2 tweemaal 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 11 verzoeken om financiële ondersteuning. Dit betrof:
o Het concert van het Blue Planeet Harp Ensemble
r De stichting Lobstar tbv hun 'lobbesweek 2012'
o Het Rotary Vlielandkamp
o De stichting Exodus Zuid-Limburg tbv het Zware Deuren project
o lnterservice golftoernooi, op verzoek van de RC Heerlen
. Rotary Foundation, op verzoek van de RC Heerlen

o
o
.
.
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G-toernooi (meerjarige donatie)

Kunstdagen Wittem 2013
Jacobuskapel Roermond

Speel-o-theekBeregoed
Choir of Voices.
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Financieel overzicht
Voor een gedetailleerd financieel overzicht wordt verwezen naar de bijlage bij dit jaarverslag, zoals
dat in de bestuursvergadering van 3O,mei 2013 door het bestuur is goedgekeurd en vastgesteld.
De inkomsten in 2012 beliepen in totaal € 22.045, voor het overgrote deel bestaande uit ontvangen

donaties van leden van de RC Heerlen; er werd € 982 aan rente-inkomsten genoten.
De uitgaven bedroegen € 19.700, nagenoeg geheel bestaande uit gíften aan 11 verschillende
organisaties conform de doelstelling van de stichting . € 4.648 betrof de uitbetaling van een drietal
giften waartoe reeds in 20L1was besloten;€ 14.050 betrof 8 giften waartoe in2O1.2 is besloten.

Daarnaast zijnin2OI2 door het bestuur positieve besluiten genomen voor giften ter grootte van in
totaal€ 7.350, welke in 2013 en deels in 2014/2015 zullen worden uitgekeerd. Voorts ligt er nog een
toezeggÍng voor een gift van € l-000 die in 2013 zalworden uitbetaald, waartoe in 20L1" is besloten.
Ultimo 20L2 bedroeg het totaal aan toegezegde maar nog niet uitgekeerde giften € 8.350.
De onkosten van de stichting bedroegen in2012 € 1001 bestaande uit bankkosten, kosten
verbandhoudende met de aanmaak van schildjes met het nieuwe logo die op objecten gesponsord
door de Frans Gijzelsstichting kunnen worden aangebracht en de kosten van presentjesvoor

vertrekke nde bestuursleden.
Het vermogen van de stichting bedroeg per 31.-12-20L2 € 67.889 (ult. 2011€ 65.543), waarvan de
nog niet gecommitteerde vrije reserves € 59.539 bedroegen (ult. 2011€ 60.013).

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Frans Gijzelsstichting te Heerlen op
30 mei 2013.
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lnkomsten & Uitgaven

Giften betaald in 2012

INKOMSTEN

toegezegd in 201-1

retour 16/3 Sligro tgv Voedselbank

8.773

donaties mbt 201-L*
donaties mbt 201"2
rente inkomsten
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totaal inkomsten

22.045
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Meraih Bintang 2012
pater Zwarthoed Congo
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Rotary Vlielandkamp

19.700

Choir of Voices
Stg Exodus ZL

2.346
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Rotary Foundation

Banktegoeden
saldo RC ING .977

Speel-o-theek Beregoed

26.862

saldo spaarrek ING ,977

1.6.026

Deposito ING

25,000

saldo RC ING .100

0

saldo spaarrek ING .100
saldo Rabobank *793

0

14.050

0

totaal reserves

67.889

toezeggingen

-8.3 s0

vrije reserves

59.539

Giften toegezegd
Meraih Bintang juni 20L3
G-toernooi EHC 2013, 201,4,201,5
Jacobuskapel Roermond

* donaties mbt

Kunstdagen Wittem aug 2013
201-1

Totaal toezeggingen

ontv in 2011
ontv in 201-2

10.875
8.773

totaal

19,648
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