
Stichting Welfarewerk de Klimroos

ANBI

Algemene gegevens:

Naam: 

RSIN/Fiscaal nummer: 

Website adres: 

E-‐mail:

Bezoekadres: 

Postadres: 

Stich Wting elfarewerk Kde limroos

807314973

www.klimroosbudel.nl

deklimroos-budel@hotmail.com

Kde limroosboerderij 
Poelderstraat 2 
6021 JZ Budel

Postbus 2152
6021 AD Budel
0495-493146

Doelstelling en visie:

De stichting heeft tot doel:

• Het bevorderen van het welzijnswerk voor gehandicapten van alle leeftijden en
anderen naar het oordeel van de stichting daarvoor in aanmerking komende
personen en of projecten.

• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a. het (doen of laten) organiseren en/of bevorderen van evenementen;

b. het houden van regelmatig overleg met de onder de doelomschrijving vallende personen
en/of ouders en/of verzorgers en/of wettelijk vertegenwoordigers van die personen;

c. het leggen van contacten met instellingen of organisaties met een aanverwantdoel;

d. alle andere wettige middelen.

De stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en beoogt niet het maken van winst.



Beleidsplan:

Het te voeren beleid is erop gericht om de doelstelling zoveel mogelijk te verwezenlijken en in de 
praktijk te brengen. Enerzijds door het werven van inkomsten door middel van:

• het vragen van deelnemersbijdragen

• het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten om middelen te vergaren
anderzijds door het organiseren van activiteiten voor de personen die tot
de doelgroep behoren.

Fondswerving:

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat er direct tot actieve fondswerving wordt overgegaan. 
Het verzoek om als ANBI-instelling te worden aangemerkt heeft betrekking op schenkingen die 
bedrijven of particulieren aan onze stichting willen doen en hierbij gebruik willen maken van de 
aftrekbaarheid.

Beheer fondsen:

Het vermogen van de stichting is gestald bij banken. Met het vermogenwordt niet belegd.
De gelden worden gestald op betaal- en spaarrekeningen en op deposito’s.

Besteding van de middelen:

De gelden worden besteed aan:

• het organiseren van de activiteiten

• het vormen van fondsen t.b.v.: ‐ vervangingsinvesteringen

‐ aanschaf nieuwe materialen

‐ onderhoud gebouw en installaties

‐ bu�er om teruglopende inkomsten op te kunnen vangen en de werkzaam
heden van de stichting op termijn veilig te stellen.



Samenstelling bestuur:

Voorzitter:  Vacant

Secretaris:  Vacant

Penningmeester:  P.J.H.M. Huijers

Lid:  A. Kissen

Lid: E. Wullems

Lid: M.Vercoulen

Lid:  J.L.C.Vliegen

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Er zijn geen 
medewerkers in (loon)dienst. 

Alleen werkelijke kosten die door leden zijn gemaakt worden gecompenseerd na akkoord van de 
penningmeester.

Activiteitenverslag:
Naast wekelijkse bijeenkomsten worden er ook incidenteel jaarlijks terugkerende activiteiten 
georganiseerd. Enkele activiteiten die genoemd kunnen worden zijn carnavals-, kerst en 
sinterklaasviering, de vakantiereis, zomerfeest etc. Wekelijks wordt het zwembad gedurende
1,5 uren afgehuurd om de deelnemers onder begeleiding te laten zwemmen. Voor meer informatie 
verwijzen wij naar het activiteitenoverzicht op de site (www.klimroosbudel.nl)

Financiële Verantwoording:

De �nanciële middelen die worden gebruikt om de doelstelling van de stichting vorm te geven 
worden hoofdzakelijk verkregen uit het organiseren van diverse activiteiten, giften, schenkingen 
e.d..
De deelnemers betalen jaarlijks een geringe bijdrage.
















