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2. Algemene gegevens 

 

1.1. De Stichting                                                                                                                                         
De stichting  De Carolusgulden is op 17 september 2009 opgericht. Zij is van rechtswege de 
opvolger van de stichting Rosenburch, welke van rechtswege de opvolger is van de stichting 
de Adelaar. Deze laatste, de stichting de Adelaar, is opgericht op 2 maart 1970 bij een 
notariële akte bij notaris Verhees te Katwijk. 
 
 

1.2. De Statuten                                                                                                                                                       
De statuten zijn op 17 september 2009 voor het laats gewijzigd bij notaris Roes en de Vries 
te Leiden.  
 

 
1.3. Boekjaar                                                                                                                                                               
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 

 
1.4. Statutaire zetel / Adres                                                                                          
De stichting is tot februari  2012 gevestigd aan de Rosenburch 174, 2321 RG  te Leiden. 
Vanaf  1 maart 2012  is de stichting gevestigd in een zelfstandig kantoor aan de;                  
Fruitweg 24F  2321 GK  te Leiden -  telefoon  071- 531 34 30                           

 
1.5. Handelsregister                                                                                                                                               
De stichting staat in geschreven onder nummer 41165417 in het  handelsregister van de 
Kamer van Koophandel in Den Haag. 
 

 
1.6. Bankrelaties                                                                                                                                                     
Als onze huisbankier treed op de ABM-AMRO bank te Leiden. Daarnaast onderhouden wij 
een bank relatie met de RABO bank te Leiden en de ASN bank te Den Haag. 
 
 

1.7. Accountant                                                                                                                                                           
Het bestuur heeft Capacc Administratie te Oegstgeest gevraagd de bedrijfsadministratie te 
verrichten. Tevens is Capacc Registeraccountants te Oegstgeest als onze accountant 
aangesteld. 
 

 
1.8. Public relations                                                                                                                          
De stichting onderhoudt een eigen website onder de naam www.carolusgulden.nl  Naast de 
gebruikelijke algemene informatie over de stichting is er uitgebreide projectinformatie te 
vinden. Ook zijn er van deze site een aantal formulieren te downloaden voor verder gebruik. 
De stichting heeft een eigen Informatie Folder.  
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3. Samenstelling bestuur 2009 - 2010 

 

3.1. Periode 1 januari 2009 t/m 28 april 2010 
 
 
Voorzitter   de heer G.A.H. Slakhorst   Leiden 
Vicevoorzitter   mevrouw  N. Visser -van den Oever  Leiden 
Secretaris   mevrouw Drs. J. Nieuwland-Huisman Leiden 
Penningmeester  de heer drs. A.G.F. Limpens   Haarlem 
Lid    de heer A.C. Ramakers   Katwijk 
 

 
 
 

3.2. Periode 29 april 2010 t/m 31 december 2010 
 
Voorzitter   de heer G.A.H. Slakhorst   Leiden 
Vicevoorzitter   mevrouw  N. Visser -van den Oever  Leiden 
Secretaris   mevrouw Drs. J. Nieuwland-Huisman Leiden 
Penningmeester  de heer A.C. Ramakers   Katwijk 
 
De heer drs. A.G.F. Limpens is 28 april 2010 afgetreden. 
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4. Verslag van het bestuur  2009 - 2010 
 

4.1  Historie van de Stichting                                                                                                                                
De stichting De Carolusgulden is voortgekomen uit twee voorafgaande andere stichtingen 
die ook een andere doelstelling en taak vervulden. Op 2 maart 1970 is de stichting “de 
Adelaar” opgericht met als doel de ontwikkeling , bouw en beheer van een woongebouw voor 
senioren in Leiden te verwezenlijken. Uiteindelijk is dit in twee bouwfasen (1973 en 1975) 
gerealiseerd. Het woongebouw, dat de naam Rosenburch kreeg, telt 156  tweekamer 
appartementen en een aantal gemeenschappelijke ruimten. Het aantal bewoners in het 
woongebouw ligt gemiddeld op 180.  
Op 7 november 1995 is bij statutenwijziging de naam van de stichting veranderd in stichting 
“Rosenburch”, zodat het woongebouw en ook de  eigenaar dezelfde naam zijn gaan voeren. 
Het bestuur werd al die jaren deskundig bijgestaan door woningbouwcorporatie SGBB te 
Hoofddorp met betrekking tot de administratie en het beheer van het pand.   
In 2007 heeft het bestuur na een SWOT -analyse (= onderzoek sterkte -zwakte en kansen -
bedreigingen) besloten om uit te kijken naar verdere samenwerking, dan wel overdracht en 
verkoop van het woongebouw. Op 14 augustus 2008 is door het bestuur het besluit 
genomen om op 1 oktober 2008 het woongebouw Rosenburch, na 35 jaar in eigen beheer 
en eigendom gehad te hebben,  te verkopen aan de SGBB.  Van 6 tot 11 oktober 2008 
hebben wij als vertrekkende eigenaar samen met alle bewoners en genodigden een groot 
lustrum  feestweek  in Rosenburch georganiseerd.  
Tijdens het  traject over de verkoop is reeds nagedacht door het bestuur wat te doen met de 
gelden van de  netto opbrengst van het pand na de verkoop. Overeenkomstig de statuten 
heeft het bestuur besloten om de gelden beschikbaar te stellen aan het wonen en welzijn 
van ouderen in Leiden en omgeving en aan ouderen in ontwikkelingslanden.  
Op 17 september 2009 is een algehele statuten- en naamswijziging bij de notaris 
gepasseerd. Vanaf dat moment heet de stichting: Stichting De Carolusgulden. 
 
 

4.2  Doelstelling van de stichting                                                                                                                         
In de statuten is de doelstelling als volgt geformuleerd:                                                                                 
1.)Het financieel ondersteunen van projecten en het subsidiëren van activiteiten en 
iniatieven, welke leiden tot verbetering van                                                                                                                                                         
a. het bevorderen van het zelfstandig wonen en welzijn van ouderen in de regio Leiden en 
omstreken;                                                                                                                                   
b. het verlenen van financiële steun aan personen en instellingen die beogen het welzijn van 
zieken en ouderen in derde wereldlanden en ontwikkelingslanden te verbeteren, waarbij de 
term ontwikkelingslanden ruim, naar het oordeel van het bestuur,geïnterpreteerd kan worden                         
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.                                                                                                             
2.)De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: Het ter beschikking 
stellen van financiële middelen aan derden, overeenkomstig de wijze zoals is beschreven in 
het huishoudelijk reglement. 
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4.3  Fonds vermogen van stichting De Carolusgulden                                                                                       
Na aftrek van alle kosten, hypotheek aflossing bij de verkoop van het woongebouw 
Rosenburch en de eindafrekening voor het jaar 2008 is er een fondskapitaal beschikbaar van 
± € 6.700.000,--. Het bestuur ziet het als haar doelstelling om dit kapitaal risicovrij te beheren 
en in 25 jaar tijd verantwoord te besteden aan activiteiten  conform onze doelstelling.              
Op deze wijze van beheer verwacht het bestuur dat gedurende 25 jaar een jaarbudget 
beschikbaar is van ± € 300.000,=.    
 

                                                                               

4.4 Subsidie beleid en voorwaarden                                                                                                                    
Het bestuur heeft gemeend dat een vooraf vastgesteld subsidiebeleid niet eenvoudig is te 
formuleren.  Door ervaring zal dat de komende jaren meer vorm en inhoud moeten krijgen. 
Enig houvast biedt momenteel het huishoudelijk reglement  en de leveringsvoorwaarden. 
Tevens worden in de folder van De Carolusgulden enkele voorbeelden genoemd.  
 
 

4.5 Werkzaamheden van het bestuur in 2009                                                                                
Het jaar 2009 heeft het bestuur gebruikt om afstand en afscheid te nemen van het verleden 
en zich te oriënteren op de toekomst. Veel tijd heeft het bestuur besteedt aan het financieel 
afwikkelen van 2008. Door allerlei onvoorziene omstandigheden  heeft de financiële 
afrekening van Stichting Rosenburch veel vertraging opgelopen. Pas medio 2011 is de 
jaarrekening 2008 door KPMG goedgekeurd.  Daardoor is er ook vertraging opgetreden in 
het financieel afronden van de jaren 2009 en 2010. Het bestuur wordt hierbij bijgestaan door 
administratiekantoor Capacc uit Oegstgeest. 
Veel tijd heeft het bestuur besteed aan de totstandkoming van de statutenwijziging, kiezen 
van een nieuwe passende naam, ontwikkelen van briefpapier, het ontwerpen van een logo, 
een website, ontwerp eigen postzegel, teksten schrijven voor folder en voorbereidingen 
treffen voor een feestelijke start van de stichting.  
 
Het bestuur heeft in 2009 8 maal vergaderd.  
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 4.6 Werkzaamheden van het bestuur in 2010                                                                           
Een belangrijk moment voor de stichting was de officiële start op 15 februari. Tijdens een 
feestelijke bijeenkomst in de fraaie Tempelzaal in het museum voor Oudheden te Leiden, 
heeft de burgermeester van Leiden, de heer drs. Henri Lenferink, vijf door het bestuur 
geselecteerde projecten voorzien van een financieel bedrag. De vertegenwoordigers/ 
bestuurders van deze projecten namen verrast de geldelijke bedragen en de aan hen 
gewijde woorden blij in ontvangst.  
Het bestuur kijkt met gepaste tevredenheid terug op deze geslaagde dag.  
 
Lopend het jaar 2010 zijn er uit binnen- en buitenland verschillende projectaanvragen 
ingediend (zie projectenlijst). In totaal heeft het bestuur € 167.530,= aan projectgelden 
uitgekeerd. In oktober heeft de stichting een projectaanvraag ontvangen voor de bouw van 
100 huizen in Oeganda voor ouderen. Daarmee is bedrag gemoeid van € 266.000,=.          
De aanvraag is in behandeling genomen en begin 2011 wordt een beslissing genomen of en 
hoe stichting De Carolusgulden aan dit project zal gaan deelnemen. 
 
Op 28 april 2010 heeft de penningmeester de heer drs. Andre  Limpens op eigen verzoek 
zijn bestuurslidmaatschap beëindigd. Vanaf  deze dag is in onderling overleg het bestuurslid 
de heer Alex Ramakers benoemd tot opvolgend penningmeester van onze stichting.     
Omdat na deze mutatie de stichting nog maar uit 4 bestuursleden bestond, is er gestart met 
het werven van nieuwe bestuursleden.  Ultimo 2010 is het bestuur er in geslaagd om vanaf  
1 januari 2011 hier in te voorzien.  De heer Louis Salman uit Sassenheim treedt vanaf die 
datum toe tot het bestuur van de stichting. 
  
Het bestuur heeft in 2010 totaal 9 maal vergaderd. 
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5. Projecten 2010  

Projectnummer:  2010-001 
Aan de Stichting Kerst Inn uit Leiden is op 15 februari 2010 een bedrag van € 3.000,= 
uitgereikt voor hun Ouderen Kerst In Activiteiten op 26 december 2010. Dit jaar willen zij dit 
extra feestelijk opzetten, omdat zij het 25 jarig jubileum vieren. Door 2 bestuurders is het 
afsluitende  Kerst Diner op die dag bezocht. 
 

 Projectnummer:  2010-002  
Aan de bewoners van het woongebouw Rosenburch is op 15 februari 2010 een bedrag van   
€ 5.500,= uitgereikt voor een busdagtocht op 19 mei 2010. Een groep van 85 bewoners en 
12  medewerkende en hun partners, vrijwilligers en oud bestuurders van Rosenburch 
hebben genoten van een prachtige en goed verzorgde dag op de Veluwe en het Dolfinarium 
te Harderwijk. Het slotdiner is genoten in het restaurant de Drie Dorpen te Ankeveen.         
De uiteindelijke totaalkosten van deze dag, € 6.500,=, zijn door ons voldaan. 
 

Projectnummer: 2010-003:  
Aan het Hospice Issoria te Leiden is op 15 februari 2010 een bedrag uitgereikt van  € 7.500,=  
ten behoeve van de grote groep vrijwilligers, die in het hospice met veel inzet enorm veel 
betekenen voor de verblijvende terminale Gasten. Het bedrag zal besteed worden voor 
scholing en ontspanning van de vrijwilligers. 
 

Projectnummer: 2010-004  
Aan de Stichting Horizon Holland uit Den Haag is op 15 februari 2010 een bedrag uitgereikt 
van € 10.000,= ten behoeve van de Ouderen  Huisvesting Unit in het PUM  hospitaal in 
Jakarta in Indonesië. Het bedrag zal besteed worden aan de aanleg van waterleiding door 
middel van een diep “well” pomp en de aanvulling van het meubilair. 
 

Projectnummer: 2010-005:  
Aan het Jongeren Werk -Vakantie project te Targu Mures in Roemenie van het Diaconaal 
Centrum de Bakkerij in Leiden is op 15 februari 2010 een bedrag uitgereikt van € 15.000,=. 
Dit ten behoeve van  de verdere renovatie werkzaamheden van het Woon- zorg centrum in 
Targu Mures en aan verwante doelen, waaraan gewerkt wordt door de  Leidse Regio 
Jongeren. 
 

Projectnummer: 2010-006:  
Aan de bewoners van woongebouw Rosenburch is op 18 februari 2010 tijdens een extra 
feestelijk koffie - borrel uur een goede wandelrolstoel voor gezamenlijk gebruik in en rond het 
woongebouw aangeboden. De kosten rolstoel zijn € 430,=. 
 

Projectnummer: 2010-007:   
Aan het Woon - Zorg Centrum “Dom Presteatelijk” in de plaats Bishkek in Kyrgyzstan 
(centraal Azië) is op 5 augustus 2010 een bedrag van € 25.000,= overgemaakt. Dit ten 
behoeve van de aanschaf en installatie van 2 grote wasmachines van 25 kg. wascapaciteit 
en 30 verpleegbedden met nieuwe matrassen en  nieuw beddengoed. Na afrekening van 
deze zaken bleef een bedrag van  € 1.150,= over. Dit is ten slotte besteed aan  inkoop van 
extra voeding, versnaperingen e.d. voor de bewoners in 2 andere woon –zorg centra in 
Bishkek. Het bestuur is de heer en mevrouw  Pepijn en Zarina Trapman zeer erkentelijk voor 
de hulp die zij samen ons hebben geboden met de feitelijke uitvoering van dit project ter 
plaatse. Zonder deze hulp, zou dit niet eenvoudig  tot een verantwoord einde zijn gebracht. 
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Projectnummer: 2010-008:  
Wij ontvingen een aanvraag van 2 dames uit de regio voor steun aan een woningbouwreis 
van 8 dagen naar Ghana. Er is ons een bijdrage gevraagd aan de reissom van € 3.400,= en 
aan de bouwsom van € 1.200,=, totaal  € 4.600,= . Deze aanvraag is niet gehonoreerd, 
omdat het bestuur vindt dat in de verhouding reissom en tijd, het woningbouw resultaat 
onvoldoende, of erg klein zal zijn.  
 
 

Projectnummer: 2010-009:   
Aan de Stichting Pijnackenaren Helpen Armenië is op 12 oktober 2010 een bedrag van        
€ 15.000,= overgemaakt. Dit ten behoeve van de aanschaf en installatie van 2 grote 
wasmachines in het Woon – Zorg Centrum “Nork” in de plaats Jerevan in Armenië.                                         
Zowel voor de mensen uit Pijnacker alsook  voor het  Huis Nork,  is in Jerevan mevrouw 
Maria Goris werkzaam via de stichting Little Bridge. Zij zal het een en ander daar volgen en 
begeleiden. Aankoop van goederen is niet eenvoudig, zeker als de machines helemaal uit 
Dubai moeten komen. Tijdens een ontmoeting met mevrouw Goris wordt het voor het 
bestuur  duidelijk dat het project in het  voorjaar van 2011 gereed zal komen. In het najaar 
van  2011 bezoekt een groep personen uit Pijnacker het project in  Armenië.    
                                                                                                                                                              

Projectnummer: 2010-010:  
Aan het Woon –Zorg Centrum Asilo Hogar San Ramon in de plaats La Paz in Bolivia, is op 
26 oktober 2010 een bedrag van € 12.500,= overgemaakt. Dit ten behoeve van vernieuwing 
revalidatie zaal, laboratorium materiaal, keukenapparatuur en looprekken e.d. voor de 
bewoners van het huis. Voor het bestuur  is het zeer prettig dat ter plaatse in La Paz, 
Mevrouw Annette van den Boom- Melman als vrijwilligster in dit centrum werkzaam is. 
Mevrouw Boom heeft ook de aanvraag namens de besturend zuster bij ons ingediend. De 
goederen zijn niet in Bolivia zelf te krijgen, maar wel in Brazilië. Dit brengt met zich mee dat 
er veel papierwerk is en zeer lang wachten tot alles zal zijn ontvangen. Uit de tussentijdse 
contacten is de verwachting dat dit eind mei 2011 kan worden afgerond. 
 

Projectnummer: 2010-011:  
Het bestuur heeft het voornemen om periodiek ( eenmaal per 2-3 jaar) een Carolusgulden 
Prijs uit te reiken aan een persoon of een groep, die zich in het bijzonder vrijwillig inzet voor 
“Zelfstandig Wonende Ouderen”, dan wel op binnen onze doelstelling en werkgebied 
activiteiten ontplooid voor ouderen. Aan de voorbereiding word nog gewerkt.                    
Voor de prijs en de publicitaire uitreiking is een budget van € 4.000,= voorzien. 

Projectnummer: 2010-012:   
Aan de Stichting “Help ons Helpen” uit Katwijk is op 26 oktober 2010 een bedrag van            
€ 25.000,= overgemaakt. Dit ten behoeven van de bouwkundige uitbreiding (5 ouderen 
woon-zorg kamers) en renovatie van het Woon – Zorg Centrum Salem in de plaats Salonta 
in Roemenie. De bouwwerkzaamheden worden in het voorjaar 2011 uitgevoerd. Wij hebben 
van “Help ons Helpen” reeds een uitgebreide tussen evaluatie in woord en beeld ontvangen. 
 

Projectnummer: 2010-013:   
Wij ontvingen een aanvraag voor een bijdrage van € 1.750,= aan een “Ere Symposium” voor 
een pastor van het verpleeghuis Zuydtwijck  onderdeel van de Topaz Zorg Groep in Leiden. 
Het bestuur heeft gemeend deze aanvraag niet te kunnen honoreren. Onze hoofdmotivatie 
hierbij is, dat het buiten onze doelstelling valt. Ook mag gezien het jaarbudget van de Topaz 
Zorg Groep, dit bedrag geen enkel probleem zijn. 
 
                                                                    10 



 
 

Projectnummer: 2010-014:   
De Stichting Radius uit Leiden ( ouderen werk en welzijn) vroeg om een bijdrage voor de 
aanschaf van een speciaal voor ouderen vervoer aangepaste Boodschappen Bel Bus. Het  
aankoopbedrag hiervan is, blijkens de aan ons verstrekte offerte ± € 80.000,=. Na uitgebreid 
en zorgvuldig overleg heeft het bestuur besloten om een stevige bijdrage van aan de 
aanschaf van deze bus te willen doen. Daarnaast  heeft Radius  ook nog bij andere een 
bijdragevraag uitstaan. Aan de stichting Radius is op 7 december 2010 een bedrag van        
€ 25.000,= overgemaakt. Begin 2011 zal Radius de aanschaf afronden. Aan ons is tevens  
toegezegd dat wij een eigen logo op de bus mogen plaatsen, dit om onze eigen 
naamsbekendheid te bevorderen. 
 

Projectnummer: 2010-015:   
Door het bestuur is overwogen of wij een  bijdrage zouden kunnen / willen doen aan het 
Woonproject Exodus Leiden.(begeleiding ex-gedetineerde).Het zou hier gaan om  € 20.000,= 
voor geheel nieuwe vloerbedekking. Het bestuur heeft informatie ingewonnen over de 
doelgroep. Hierbij bleek dat de bewoners meest en merendeels ver onder de leeftijd van 50 
jaar oud zijn. Hoe positief wij allen over het werk van Exodus en de bewoners denken, heeft 
het bestuur gemeend, gelet op onze eigen doelstellingen, hiervoor geen bijdrage doen. 
 

Projectnummer: 2010-016:   
Aan de Stichting  Radius te Leiden  is op 1 oktober 2010 een bedrag van € 2.000,=  
overgemaakt. Dit ten behoeve van het Alzheimer Café Warmond, voor al de voorkomende 
kleine uitgaven in het seizoen 2010, 2011 en 2012. De stichting Radius voert  namens de 
organiserende Participanten de boekhouding hiervan. Medio 2012 ontvangen wij hiervan een 
korte rapportage. Vanuit ons bestuur hebben 2 leden het Café eenmalig bezocht. 
 

Projectnummer:2010-017:   
Aan het Woon – Zorg Centrum  Magdaleneum (voor gehandicapte meisjes en vrouwen) in 
de plaats 4400 Nyiregyhaza in Hongarije is op 26 oktober 2010 een bedrag van € 5.400,= 
overgemaakt. Dit ten behoeven van de verbouw van een badkamer voor gebruik van 
mindervalide gebruikers. Dit project is tot stand gekomen door de betrokkenheid van een 
leer- werkvakantie van leerlingen van het Wellant college te Rijnsburg. De heer Reinhoud 
van de Craats (docent bij het Wellant college) is voor ons de contactpersoon. Ons is 
toegezegd dat de verbouw werkzaamheden in voorjaar van 2011 zullen starten.  
 

Projectnummer: 2010-018:   
Aan de Stichting World Granny Nederland te Amsterdam is op 7 december 2010 een bedrag 
van € 15.000,= overgemaakt. Dit ten behoeven van het project voor dakloze- en 
zwerfouderen in Addis Abeba in Ethiopie. De groep ouderen heeft het in deze miljoenen stad 
zeer moeilijk en de sociale overheidsvoorzieningen. Zoals wij die hier kennen, zijn daar niet 
aanwezig. Een speerpunt in opzet van het project is het realiseren van enige financiële 
activiteiten, die ook inkomen voor de ouderen genereren. De uitvoerend partner aldaar is het 
Voluntas  Dei Institute, die met deze bijdrage het project in het hele jaar 2011 kan uitvoeren. 
Begin 2011 verwachten wij een eerste voortgangsverslag van hen. 
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Projectnummer: 2010-019:   
Van de senioren ontmoetingplaats De Buren  uit Zoeterwoude Dorp ontvingen wij een 
aanvraag over een bijdrage in de exploitatie en of huurpenningen aan de gemeente aldaar. 
Het bestuur heeft hen daarop volgend geïnformeerd, dat De Carolusgulden geen bijdrage 
levert in de exploitatie. Een aanvraag voor  projectmatige ondersteuning maakt meer kans 
voor een bijdrage. Van hen is daarop geen reactie meer vernomen. 
 
 

Projectnummer: 2010-020:  
Van de “Societatea Romana Alzheimer” in de plaats  Cluj-Napoca in Roemenie ontvingen wij 
de vraag om € 5.500,=  als bijdrage voor de inrichting van een therapeutische 
“snoezelkamer” voor dementerende  senioren. Het bestuur wil deze vraag niet positief 
beantwoorden omdat geen bijdrage wordt gegeven voor specialistische behandelingen en 
ook staat het te ver van onze eigen projectdoelstellingen / criteria.  
 

Projectnummer: 2010-021:   
Van de Stichting Kind in Oost -Europa uit Katwijk ontvingen wij in november 2010 de vraag 
om een bijdrage van € 11.000,=  voor de aankoop van een goede 2e hands bestelbus.               
Dit voor hun werkzaamheden voor jong en ook steeds meer voor de grote groep ouderen,   
in en om de plaats Boekarest in Roemenie. De werkzaamheden van voeding, kleding 
verdeling en zorgondersteuning wordt daar reeds jaren uitgevoerd door mevrouw Anneke 
van der Kouwe samen met een plaatselijke groep vrijwilligers. Het project wordt door een 
stevige groep sympathisanten in en rond Katwijk maar ook verder in Nederland ondersteund 
met giften en allerlei middelen. Hoewel wij positief staan tegenover de vraag, ronden wij 
eerst de nadere informatie af, voordat in begin 2011 een besluit volgt. 
 

Projectnummer:  2010-022:   
Van de Stichting World Granny Nederland te Amsterdam ontvingen wij in december 2010 de 
vraag om een bijdrage te leveren aan de bouwproject van ± 140 woningen in de regio rond 
de plaatsen  Jinja en Njeru in Oeganda. Dit project loopt al met de bouw van 60 huizen,die 
door een Canadese NGO wordt betaald, en wordt ter plaatse uitgevoerd door de PEFO - 
“Phoebe Educational Fund for  aids Orphans”  organisatie in Oeganda.  Deze stichting heeft 
zijn “roots” naar aanleiding van het werk van  een Nederlandse  Mill Hill missionaris, Pater 
Frans Wijnand Huys.  Het Oegandese  Fonds  heeft naast deze huizenbouw ook activiteiten 
in schoolontwikkeling, schoolgeld en leermiddelen vestrekking,  maar ook landbouw en 
veeteelt projecten.  Dit alles in eerder genoemde regio. De bewoners van de nieuwe huizen 
zijn reeds geselecteerd in een  “Comunity  selectie”;                                          
Grootmoeders, die de zorg hebben van meerdere kleinkinderen, die vaak Aids wezen zijn. 
De bouwkosten zijn per woning begroot op  ± € 2.400,=. Totaal is voor 100 huizen een 
richtbudget nodig, inclusief de AKV opslag van € 266.000,=  nodig. De bouwtijd zal maximaal 
2 jaar vergen, dit mede gezien, de twee  maal per jaar vaste regenperiode in Oeganda.  Het 
bestuur zal gezien de complexiteit, voorafgaand aan enig besluit, intern en extern overleg 
nodig hebben. Eerst in  het voorjaar van 2011 word pas een definitief besluit verwacht. 
 

In 2010 heeft het bestuur 22 projectaanvragen in behandeling genomen. 
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Postadres: Fruitweg 24F  2321GK Leiden - tel.071-5331 34 30-  info: www.carolusgulden.nl KvK.Nr. 41165417 

Bestuursbesluit uit de notulen van 9 november 2011 

 

Het bestuur van de Stichting De Carolusgulden heeft in haar vergadering van 9 november 

2011 het Jaarverslag 2009, inclusief de bijlagen van de balans en de winst en de verlies 

rekening besproken. Het bestuur heeft ook kennis genomen van het verslag en de 

goedkeuring van de  Accountant  Dhr. R Wassing RA van het kantoor CAPACC te 

Oegstgeest.                                                                                                                                     

Het bestuur heeft tenslotte het Jaarverslag 2009, inclusief alle bijlagen, GOEDGEKEURD.                                                 

Het bestuur van de Stichting De Carolusgulden heeft tevens de penningmeester De heer          

Alex Ramakers, decharge verleend over het gevoerde financieel beleid van het jaar 2009.  

Leiden 9 november 2011 

Ondertekening: 

Voorzitter           De heer G. A. H. Slakhorst                  Leiden    

        

Vicevoorzitter            Mevr. N. Visser -van den Oever          Leiden   

         

Secretaris             Mevr.  drs. J. Nieuwland-Huisman      Leiden   

 

Penningmeester         De heer A.C. Ramakers                      Katwijk   

 

Bestuurder                  De heer  L. J. Salman                         Sassenheim 
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Postadres: Fruitweg 24F -2321GK Leiden - tel.071-531 34 30-  info: www.carolusgulden.nl KvK.Nr. 41165417 

 

Bestuursbesluit uit de notulen van 28 maart 2012 

Het bestuur van de Stichting De Carolusgulden heeft tijdens haar vergadering van 28 maart 

2012  het Jaarverslag 2010, inclusief de bijlagen van de balans en de winst en de verlies 

rekening besproken. Het bestuur heeft ook kennis genomen van het verslag en de 

goedkeuring van de  Accountant  de heer R Wassing RA van het kantoor CAPACC te 

Oegstgeest.                                                                                                                                     

Het bestuur heeft tenslotte het Jaarverslag 2010, inclusief alle bijlagen, GOEDGEKEURD.                                   

Het bestuur van de Stichting De Carolusgulden heeft tevens de penningmeester De heer         

Alex Ramakers, decharge verleend over het gevoerde financieel beleid van het jaar 2010.  

Leiden 28 maart 2012 

Ondertekening: 

Voorzitter                De heer G. A. H. Slakhorst                   Leiden    

        

Vicevoorzitter         Mevr. N. Visser -van den Oever            Leiden   

         

Secretaris                Mevr.  drs. J. Nieuwland-Huisman       Leiden  

            

Penningmeester      De heer A.C. Ramakers                       Katwijk   

        

Bestuurder               De heer  L. J. Salman                          Sassenheim      
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