
Stichting services van de Rotaryclub Tilburg-Leydal (RSIN 8008.10.284) 

 

Adres: 

Kreitenmolenstraat 83 a 

5071 BB Udenhout 

 

 

Bestuur: 

T.C.M. van de Voort, voorzitter 

J.G.P.M. Emmen, secretatis 

M.F. Leenaerts, penningmeester 

J.L.C.M. Heerkens, lid 

J.C.J. Haans, lid 

 

Beloning: 

Geen van de bestuurders ontvangt een beloning voor zijn werkzaamheden. 

 

Beleidsplan: 

De stichting heeft ten doel: de bevordering van het algemeen nut zoals bedoeld in artikel 24 van de 

Successiewet 1956 alsmede behartiging van de sociale en maatschappelijke belangen. 

 

De stichting tracht haar doel te bereiken door het subsidiëren van het algemeen belang beogende 

verenigingen en instellingen. Geformuleerd in kerngebieden valt het beleid ten aanzien van de doelen 

als volgt samen te vatten: 

 

Formele organisaties (stichtingen, verenigingen) Schenkingen vinden plaats aan rechtspersonen, die 

geen winstoogmerk hebben; verenigingen en stichtingen, die ingeschreven staan bij de Kamer van 

Koophandel. Individuele personen komen in principe niet in aanmerking. 

 

Welzijn en armoedebestrijding De stichting tracht het welzijn te bevorderen en richt zich met name op 

de minder geprivilegieerde lagen van de bevolking. 

 

Mensen met een beperking Projecten die door de reguliere hulpverlening niet (meer) gerealiseerd 

kunnen worden. 

 

Ouderen, Het stimuleren van blijvende deelname aan het maatschappelijk leven 

 

B Aard van de ondersteuning 

Niet (of zelden) volledig financieren, maar slechts een bijdrage leveren. 

Niet structureel (regelmatig of jaarlijks) ondersteunen. 

 

C Vermogen en besteding 

Er wordt naar gestreefd het vermogen op langere termijn in stand te houden en de opbrengst van het 

vermogen uit te keren in de vorm van schenkingen.  

 

D Publiciteit en Marketing; Fondsenwerving 

De stichting werkt vraaggericht. Er wordt geen actieve publiciteit gemaakt. We willen wel de ANBI 

status behouden, zodat er geen belemmeringen zijn om schenkingen te doen aan de stichting. 

 

E Bestuur 

Het bestuur streeft er naar de huidige werkwijze te continueren. Als een project niet door kan gaan om 

welke redenen dan ook, wordt geen subsidie verleend. Eventueel reeds uitbetaalde bedragen moeten 

terugbetaald worden.  

 

 


