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Algemene gegevens 

De Stichting                                                                                                                                         

De stichting  De Carolusgulden werd op 17 september 2009 opgericht. Zij is van rechtswege 

de opvolger van de stichting Rosenburch, welke wederom 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. 

De Statuten                                                                                                                                                       

De statuten zijn op 17 september 2009 voor het laatst gewijzigd bij notaris Roes en de Vries   

te Leiden.  

Boekjaar                                                                                                                                                               

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

Statutaire zetel / Adres                                                                                                                                                 

De stichting is vanaf 1 maart 2012 gevestigd aan de Fruitweg 24F  2321 GK te Leiden.               

Ons telefoon nummer is:  071- 531 34 30. 

Handelsregister                                                                                                                                               

De stichting staat in geschreven onder nummer 41165417 in het  handelsregister van de 

Kamer van Koophandel in Den Haag. 

Bankrelaties                                                                                                                                                     

Als onze huisbankier treedt op de ABN-AMRO bank te Leiden. Daarnaast onderhouden                  

wij een bank relatie met de RABO bank te Leiden en de ASN bank te Den Haag. 

Accountant                                                                                                                                                           

Het bestuur heeft Capacc Administratie te Oegstgeest gevraagd de bedrijfsadministratie te 

verrichten. Tevens is Capacc Registeraccountants te Oegstgeest als onze accountant 

aangesteld. 

Public relations                                                                                                                                                  

De stichting onderhoudt een eigen website onder de naam: www.carolusgulden.nl .                        

Ons E - mail adres is:  info@carolusgulden.nl                                                                                       

Naast de gebruikelijke algemene informatie over de stichting is er op de website uitgebreide 

project informatie te vinden. Ook is er van deze site een aantal formulieren te downloaden 

voor verder gebruik. De stichting heeft een eigen: Informatie Folder.  
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Samenstelling van het bestuur in het jaar 2013 

  

Voorzitter        Dhr. G. A. H. Slakhorst                         Leiden              ( rooster nr.1 ) 

Vicevoorzitter       Mevr. N. Visser-van den Oever             Leiden              ( rooster nr.2 ) 

Secretaris              Mevr.  drs. J. Nieuwland-Huisman        Leiden              ( rooster  nr.3 ) 

Penningmeester     Dhr. A.C.Ramakers                               Katwijk            ( rooster nr. 4 ) 

Lid                         Dhr.  L. J. Salman                                  Sassenheim      ( rooster nr. 5 ) 

 

Rooster van herbenoeming in het bestuur en jaar van definitief aftreden uit het bestuur:   

1  =  2009 -  2013 – 2017     (  bestuurder vanaf :   01-04-1988 ) def. aftredend eind 2021                                                                                   

2 =   2009 -  2013-  2017     (  bestuurder vanaf:    14-01-2004 ) def. aftredend eind 2021                                                                                    

3 =   2009 -  2012 - 2016     (  bestuurder vanaf:    01-01-1996 ) def. aftredend eind 2020                                                                                                                                                                

4 =   2009 -  2012 - 2016     (  bestuurder vanaf:    14-01-2004 ) def. aftredend eind 2020                                                                                                                                                                                                         

5  =  2011 – 2015-  2019      ( bestuurder vanaf:    01-01-2011 ) def.  aftredend eind 2023                                                                                    

Tijdens de bestuursvergadering van 11december 2013 is het rooster aangepast en vastgesteld 

aan de actualiteit. Ook zijn de doorlopende bestuursmandaten verlengd.  
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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 maart1970 is de stichting “de Adelaar” opgericht met als doel de ontwikkeling , bouw en 

beheer van een woongebouw voor senioren in Leiden.                                                     

Uiteindelijk is dit in 1973 en 1975,  in twee bouwfase gerealiseerd met in totaal 156  

tweekamer appartementen en ook veel gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen voor de 

bewoners aan de Rosenburch te Leiden. In alle jaren wonen er gemiddeld geteld 180  

bewoners in het woongebouw, dat ook de naam kreeg van ” Woongebouw Rosenburch ”.        

Op 7 november 1995 is bij een statutenwijziging de naam van de stichting gewijzigd in 

stichting “Rosenburch”, zodat het woongebouw en ook de  eigenaar een en dezelfde naam zijn 

gaan voeren. Ondanks de hulp van een  kundige woningcorporatie bij het dagelijkse beheer 

van het pand heeft het bestuur in 2007 na een grondige evaluatie van onze eigen kennis van 

zaken als bestuurders om het pand “zelfstandig” in beheer te houden, besloten uit te kijken 

naar verdere samenwerking, dan wel overdracht of verkoop van het woongebouw. Na 

voorafgaand grondig overleg  is op 14 augustus 2008 door het bestuur het besluit genomen 

om op  1 oktober 2008 het woongebouw Rosenburch,  welke wij dan 35 jaar in eigen beheer 

en eigendom hebben, te verkopen aan de SGBB uit Hoofddorp.  In de week van 6 tot 11 

oktober 2008 hebben wij als vertrekkende eigenaar, samen met alle bewoners en genodigden, 

een grote 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. Als een nuttige  taak ziet het 

bestuur een invulling in woning en welzijn ondersteuning voor zelfstandig wonende senioren 

in de Leidse Regio en ook in Landen in Ontwikkeling verder bij ons vandaan. Deze 

doelstelling sluit goed aan bij de opdracht tot vereffening die in onze statuten is opgenomen.  

Om niet meer vanzelfsprekend gekoppeld te worden aan het woongebouw Rosenburch is 

besloten, om de stichting een geheel nieuwe naam te geven.  

Zo is op 17 september 2009 een algehele Statuten en Naamswijziging bij de notaris 

gepasseerd. Vanaf deze laatst genoemde dag heet de stichting voortaan:                             

STICHTING  DE  CAROLUSGULDEN.  
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Doelstelling van de stichting                                                                                                                                   
In de statuten is de doelstelling als volgt geformuleerd in artikel 2:                                                                                  

1.) Het financieel ondersteunen van projecten en het subsidiëren van activiteiten en 

initiatieven, 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, kan worden geïnterpreteerd   

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.  

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. 

 

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, maar ook in 25 jaar tijd verantwoord te besteden aan werkdoelen conform onze 

opdracht. In een voorzichtige aanname van rente opbrengsten is er op deze wijze een budget 

van +/_ € 375.000,= per jaar beschikbaar, en dat 25 jaar opeenvolgend. Het bestuur wil van 

dit budgetbedrag minimaal 90% besteden aan de werkdoelen. Voor de instandhouding van de 

eigen organisatie en huisvesting is dan de overige 10% beschikbaar.   

                                                                                  

Subsidie beleid en voorwaarden                                                                                                                    

Het bestuur heeft gemeend dat een vooraf vastgesteld beleid niet eenvoudig is te formuleren, 

een en ander zal in de eerste jaren mogen en moeten groeien. Na het goedkeuren door het 

bestuur en voorafgaand aan de  uitbetaling van subsidiegelden zijn er leveringsvoorwaarden 

in gebruik. Ook zijn er in ons Huishoudelijk reglement regels opgenomen over het toekennen 

van subsidie. Voor meer lokaal gebruik zijn er voorbeelden op onze website en in onze folder 

te vinden. 
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Verslag van de werkzaamheden van het bestuur in het jaar 2013                                                            

 

Het bestuur  overziet de resultaten van de afgelopen vier jaar, die wij  als fonds functioneren 

in de Leidse regio, en verder weg in de wereld. Wij zijn zeker niet ontevreden over de 

resultaten die wij met onze projecten behalen. Wel is in het jaar besloten dat wij het in- 

stappen  bij grote projecten, b .v. van € 100.000,= en meer,  met enige terughoudendheid 

zullen bezien en beoordelen. In het overleg met aanvragers komt steeds vaker de noodzaak 

naar voren om goede spelregels op te stellen, voordat wij overgaan tot het beschikbaar stellen 

van onze toegezegde gelden. Daarnaast is met de landelijk bekende organisatie De Wilde 

Ganzen afgesproken dat wij ons bij onze projectkeuze,  iets meer gaan richten op allerlei 

facetten van “water – water beheer en sanitatie”. Zeker wanneer deze projecten een duidelijke 

relatie hebben met Senioren in de Derde Wereld kan dit voor ons een prima invulling zijn! 

Het bestuur heeft in 2013 in totaal 7 maal vergaderd. Met de aanvragers is regelmatig 

telefonisch en persoonlijk overleg geweest over hun aanvraag.  Ook  is steeds de voortgang en 

afsluiting van lopende projecten behandeld. 

In het jaar 2013 heeft het bestuur 40 projectaanvragen ontvangen en ook in de vergaderingen 

behandeld. Van dit aantal  zijn 29 aanvragen positief beoordeeld. In totaal is hiervoor een 

bedrag van  €  512.230,=  toegezegd, dan wel uitgekeerd in het boekjaar, aan de diverse 

projecten. Spijtig zijn door ons bestuur ook, 11 aanvragen te licht bevonden of zij staan te ver 

af  van onze eigen doelstelling, dan wel van onze criteria,s. Daarnaast was er ook ultimo 2013 

vrijwel de bodem van ons jaarbudget in zicht gekomen. De eerste eindcijfers laten zien dat er 

nog een positief overschot is van € 12.500,= als restant van het jaar 2013.  

Twee gebeurtenissen in 2013 mogen niet onvermeld blijven.                                                             

Een tweetal bestuurders, de dames Visser en Nieuwland, hebben in maart 2013 een 

werkbezoek gebracht aan Roemeense bouwproject in Targu Mures (project 2012-001) met de 

uitbreiding  van het woon - zorg centrum aldaar.                                                                                                   

Ook onze bestuurder de heer Ramakers heeft, tijdens zijn grote fietstocht door Europa eind 

mei 2013 een kort werkbezoek gebracht aan de beide  bouwprojecten in Salonta (project 

2013-014 )en ook Targu Mures, beide in Roemenie. Bij hun bezoeken hebben zij voor de 

beide bewoners groepen een extraatje besteed, vaak in de  vorm van een maaltijd met een 

feestelijke aanvulling. Tijdens deze bezoeken hebben zij geconstateerd dat het bouwproces  

op beide locaties gestaag vordert. Maar ook dat de financiële situatie in dit land voor de 

instellingen niet eenvoudig is. Ook economisch is en blijft de vooruitgang zeer traag. 

Bijvoorbeeld de liquiditeitspositie van het tehuis in Targu Mures blijft erg achter ten opzichte 

van de  verwachtingen die er in het verleden door hen zelf gemaakt zijn. Dit wordt mede in de 

hand gebracht, door het niet slagen van de verkoop van appartementen van bewoners,die 

reeds in zog complex wonen. Ook de Roemeense overheid doet nauwelijks een reëel bijdrage 

aan de zorgkosten. Ons bestuur beraad zich nog op stappen die een afbouw van het pand, 

dichterbij kan brengen, indien mogelijk zelfs voor het einde van 2014!                                                           
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 Overzicht voortgang Projecten van 2010,  2011, 2012 en 2013          

Project 2010-011: Het bestuur heeft het voornemen om periodiek een Carolusgulden Prijs uit 

te reiken. Hiervoor is € 4.000,=  beschikbaar. De prijs is tot op heden niet uitgereikt. 

Project 2010-012:  Aan de Stichting “Help ons Helpen” uit Katwijk.is € 25.000,= verstrekt. 

Dit ten behoeve van de bouwkundige uitbreiding (5 ouderen woon- zorgkamers) en renovatie 

van het Woon – Zorgcentrum Salem in de plaats Salonta in Roemenië. De bouwwerken  

worden in het voorjaar 2011 uitgevoerd. Wij hebben van “Help ons Helpen”  een  

tussenevaluatie ontvangen. Dit project vervolgen wij  onder Project 2013 -014.                                                                     

Project 2010-017:  Aan het Woon – Zorg Centrum  Magdaleneum (voor gehandicapte 

meisjes en vrouwen) in de plaats 4400 Nyiregyhaza in Hongarije is € 5.400,= verstrekt.        

Ons is toegezegd, dat na een grote onzekerheid of de voorziening door diverse  Hongaarse 

maatregelen wel in stand gehouden kon worden, de werkzaamheden in de zomer van 2013 

zullen starten. Een verslag is nog niet ontvangen.   

 Project 2010-022:  Van de Stichting World Granny Nederland te Amsterdam ontvingen wij 

in december 2010 de vraag om een bijdrage te leveren aan het 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” organisatie in Oeganda. (ter info; “Phoebe Educational Fund for  

aids Orphans” )  De bouwkosten zijn per woning +/_  € 2.400,=. Totaal is voor 100 huizen 

een richtbudget inclusief de AKV opslag van € 266.000,= nodig. De bouwtijd zal maximaal 2 

jaar aan tijd kosten, dit mede gezien, de twee maal per jaar vaste regenperiode in Oeganda.                         

Op 18 mei 2011 is de goedkeuring  door het bestuur gevolgd door het overmaken van een 

eerste bedrag van  € 64.570 op 21juni 2011. Dit is goed voor de bouw van 25 huizen.  In 

oktober 2011 is  na een evaluatie verslag uit  Oeganda een tweede bedrag van € 64.570,= 

overgemaakt. Ook dit is weer goed voor 25  huizen. In 2012 is nogmaals na tussen evaluaties 

twee keer het bedrag van € 64.570,= overgemaakt voor steeds een 25 tal huizen. Het project 

bereikt op 24 april 2013 de eindevaluatie en eind afrekening. Er rest nog een  kleine slot 

betaling die voldaan is door ons. Ondanks een nieuwe vraag van PEFO, besluit ons bestuur 

het  project af te sluiten.                                                                                              

.Project 2011-010:  De stichting Deksels in Leiden vraagt op 8 oktober om een bijdrage bij 

de nieuwe inrichting van een Eetcafé in het woonproject Trisor in de Mors van Leiden. Dit 

Eetcafé zal als medewerkers een aantal mensen met een beperking hebben. Ook mag en moet 

het een buurtfunctie krijgen in het hele gebied van de Mors. Het bestuur besluit om hiervoor 

een bedrag van € 20.000,=  beschikbaar te stellen. In november 2012 is het Eetcafé Deksels 

feestelijk geopend. Een aantal keren hebben wij van de gezellige bediening en de voor-

treffelijke gerechten kunnen genieten. De verantwoording van de subsidiegelden hebben wij 

in februari 2013 ontvangen en goed bevonden. Het project is daarmee afgesloten.  
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Project 2011-012:  Door de stichting Dorcas Hulp Nederland in Andijk  is ons  op 10 

november gevraagd  een deelbijdrage te doen  van € 15.000,= aan de inrichting van een 2 tal 

Dagbesteding centra voor Ouderen te Korca in Albanie. Vooralsnog is in deze aanvraag een 

investering voorhanden voor een bedrag van € 11.000,= . Het restant van  € 4.000,= heeft in 

2013 een bestemming gekregen  in de dagcentra. Wij zullen nog een slot bericht ontvangen. 

Project 2012 – 001 :  Targu Mures – Roemenie / Bakkerij Leiden- Uitbreiding Woon- Zorg 

Centrum met 20 wooneenheden. Bouwkosten € 318.000,=. De fundatie in Roemenie heeft     

+/- € 62.000,= eigen geld beschikbaar. In eerste instantie zegt het bestuur een bedrag toe van 

€ 100.000,= ( 2 maal € 50.000,=). Voorts is ons bestuur bereid stapsgewijs over de verdere 

bouwkosten een bijdrage te doen. Dit steeds met het doel, een vlot doorlopend bouwproces te 

realiseren. Bij een werkbezoek van twee bestuursleden in maart 2013 is een zeer goede 

vooruitgang van de aanbouw geconstateerd. Omdat de reeds verstrekte geld volledig is benut 

besluit het bestuur op 19 maart 2013 om voor de verdere afbouw een bedrag van € 70.000,= 

aan hen over te maken. Onze penningmeester is tijdens zijn Limes fietsreis in mei / juni van 

2013 nogmaals naar de bouw gaan kijken. Wij hopen dat de bouw in 2014 kan worden 

afgerond en in gebruik kan worden genomen met bewoners.  

Project  2012 – 002 :  Vereniging De Zonnebloem – Leiden. Afgesloten met een verslag.  

Project  2012 – 003 :   Dames Vijlbrief ( bewoners van Rosenburch ) vragen een bijdrage aan 

een  hulpproject in Gambia. Afgesloten met een verslag. 

Project  2012 – 005 :  De stichting Hospice Issoria  te Leiden, vraagt om een bijdrage van     

€ 140.000,= in de renovatiekosten van zeven badkamers in het nieuwe Hospicepand aan de 

Burggravenlaan 11 te Leiden. Uit het renovatie plan met een goed gedocumenteerde lijst heeft 

het bestuur uiteindelijk een keuze gemaakt. De  renovatie- en inrichtingskosten van de  

gastenkamer 2 zal door ons betaald worden.  De werkzaamheden zijn begin 2013 gestart en  

de toezegging van € 92.000,=  is overgemaakt. De bouw is afgerond en de opening  en 

ingebruikname is in september 2013 geweest. Het is een mooi en functioneel pand geworden. 

Een slot bericht van het bestuur van Issoria komt begin 2014.   

Project  2012 – 006 :  De Zieken en Bejaarden omroep De Boterbloem uit de Bollenstreek is 

met een verslag afgesloten. 

Project  2012 – 007 :  Mevrouw Carolien Beilsma / Granny  uit  Amsterdam vraagt een 

bijdrage aan het uitgeven van het boek ,“Senioren Levensverhalen “ uit Oeganda en 

Nederland. Het boek is uitgegeven en mevrouw Beilsma heeft met het boek een EU prijs 

ontvangen. Het bestuur heeft een aantal exemplaren ontvangen en daarmee is het afgesloten.  

Project  2012 – 008 :  Stichting  Kerst In te Leiden. Met een verslag is het afgesloten. 

Project  2012 – 009 :   Buurtvereniging Tussen de Rijnen  / Mevrouw Wil Pet.  Met het 

ontvangen van een afrekening is het project afgesloten. 
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Project  2012 – 010 :  Stichting Kind in Oost – Europa  uit Valkenburg Z.H. vraagt een 

bijdrage aan het bouwen van opslag- en logeerruimte in de nabijheid van Boekarest in 

Roemenie. Het bestuur heeft een bedrag van  € 10.000,=  toegezegd en dit is in 2013 

overgemaakt. De bouw is gestart. 

Project  2012 – 011 :  De Bewonerscommissie en de medewerkers van Rosenburch uit 

Leiden vragen een bijdrage voor Lustrumfeestweek in 2013. (40 jaar Rosenburch)   Inmiddels 

is er een geslaagde feestweek geweest in oktober 2013. Het verslag komt begin 2014. 

De navolgende projecten zijn behandeld in 2013 

Project  2012 – 012 : S.C.O.L. uit Leiden. Aanvraag is afgewezen. 

Project  2012 – 013 :   Stichting Oud in Afrika uit Dordrecht ontvangt een bijdrage van                

€ 15.000,=  voor oogoperaties – thuiszorg voor senioren in lopende projecten van hen in 

Kenya en Ethiopie .  

Project  2012 – 014 :   Stichting Steunfonds Kenia project van Etten- Leur ontvangt een 

bijdrage € 5.500,= voor de reparatie van woonhuisjes van senioren de regio West – Kenia. 

Met een uitgebreid verslag en foto’s van het resultaat is het afgesloten. 

Project  2012 – 015 :  Voedselbank Leiden / Gerard Slakhorst via zijn PBB vraagt een 

bijdrage voor de bestelbus onkosten in 2013. Na een uitvoerig overleg, doen wij bijdrage            

van € 4.000,= in de vervoerskosten. Met een “bedankje” is het afgesloten. 

Project  2012 – 016 :  Stichting Help Floris in Indonesië  uit Dronten ontvangt een bijdrage  

van € 2.500,= voor een tandartsbehandelstoel in het St. Elisabeth ziekenhuis in de plaats    

Lela op Flores. Met een uitgebreid verslag is het afgesloten. 

Project  2012 – 017 :  Libertas Leiden –De Parelvissers Woon – Zorg  centrum vraagt een 

bijdrage voor de aankoop van een zestal computers e.d. voor hun Internetcafé. Dit project is 

afgewezen. 

Project  2012 – 018 :  Stichting Present  uit Leiden  vraagt een bijdrage voor hun 

vrijwilligersklussen voor Leidse bewoners zonder sociaal vangnet. Omdat de bijdrage vrijwel 

alleen loonkosten waren is dit project afgewezen. 



Project  2012 – 019 :   Stichting SVHO uit Den Haag en Mevrouw Reina Ten Bruggencate         

uit Leiden vragen een bijdrage voor Sri Lanka:                                                                                                                 

a)  In het General Hospital te Kandy : voor de aanleg van zuurstof- en elektranetwerk.                

Dit onderdeel is afgewezen.                                                                                                                                                       

b) Voor het Woon-Zorg - Centrum in Sri Sambodi  voor de aankoop van een wasmachine en 

beddengoed  e.d. Hiervoor is een bedrag van € 2.500,= toe gezegd en overgemaakt. Een 

uitgebreid verslag is  ontvangen en is afgesloten. 

  

                                                                       10 

 

Projecten ingediend in het jaar 2013:  

 

Project  2013 – 001 :   Werkbezoek aan projecten in Roemenie. Alex Ramakers, bestuurslid, 

gaat vanaf 1 mei 2013 een lange afstand fietstocht  ( de Limes fietsroute ) maken van Katwijk 

naar Constanta in Roemenie en ook een meer zuidelijker route  terug. Totaal een afstand van 

7.500 // 8000 kilometer fietsen. Tijdens zijn  tocht bezoekt Alex namens onze stichting een 

tweetal projecten in Roemenie.  Te weten in Salonta  (project 2010 –012 en 2013- 014) en in 

Targu Mures   ( project 2012 -  001).  Zijn bezoeken zijn in de laatste week van mei en / of  

juni van 2013. Door het bestuur is besloten hiervoor een bedrag van € 2.500,=  te reserveren.  

Aan het eind van het fietstochtbezoek waren de kosten  € 1679,=  Het projectgeld is in 

hoofdzaak gebruikt voor extraatjes voor de groepen bewoners en is hiermee afgesloten. 

Project  2013 – 002 :   Werkbezoek aan één project in Roemenie.  De dames Hannie 

Huisman en Elly Visser  van ons bestuur, gaan in begin maart 2013 op werkbezoek in Targu 

Mures in Roemenie. Zij bezoeken de uitbreiding van het Woon- Zorgcentrum en andere 

werkprojecten van de Fundatie in en om Targu Mures. ( project 2012 – 001)  Door het bestuur 

is besloten hiervoor een bedrag van € 3.400,= te reserveren. Aan het eind van het bezoek 

waren de kosten uiteindelijk € 2.398,=  inclusief 5 fotoboeken. Twee stuks hiervan zijn naar 

Targu Mures gestuurd. Van het projectgeld is een deel gebruikt als een extraatje voor de 

bewoners, en daarmee is het afgesloten. 

Project 2013 – 003 :  Bewonerscommissie van het Joris Poorthuis  in Leiden.                       

Dit woongebouw voor zelfstandig wonende ouderen vraagt een grootbeeld TV en toebehoren. 

Het bestuur besluit om een bedrag van €2.600,= toe te zeggen. De aankoop met installatie en 

afrekening is gedaan. Dit project is daarmee afgesloten. 

Project 2013 – 004 : Vereniging Humanitas afd Rijnland. Vraagt voor de Morswijk van 

Leiden, voor hun project Zorgzame Buren, subsidie aan ons. Omdat het project met veel 

participanten bestaat uit loonkosten, besluit het bestuur deze vraag af te wijzen. 

Project 2013 – 005 : Stichting Radius te Leiden. Vraagt voor hun project Sociale Media Jong 

en Oud ( computers training e.d. ) subsidie aan ons. Omdat dit project erg uitgebreid en 

kostbaar is zonder inbreng van de ouderen zelf, besluit het bestuur deze vraag af te wijzen. 



Project 2013 – 006: Bewonerscommissie Statenhof te Leiden. Dit woongebouw voor 

senioren vraagt voor een bewoners activiteit op de aanstaande “Troonswisseling” een bijdrage 

aan dit bijzondere Feest op 30 APRIL 2013. Het bestuur besluit om hiervoor een bedrag van € 

400,= toe te zeggen. Het project is uitgevoerd en afgesloten. 

Project 2013 – 007 : Het Wereldkoor en koor Sing in Tune uit Leiden. Zij hebben de zelfde 

dirigent en oefenruimte. Daarom vragen zij gezamenlijk om een bijdrage aan de aankoop van 

een Elektronische Piano. Het bestuur besluit tot een bijdrage van € 1.000,=  voor deze 

aankoop. De piano is gekocht en het verslag ontvangen en is hiermee afgesloten. 
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Project 2013 – 008 : Mannensoos van Woongebouw Rosenburch te Leiden. Omdat de soos 

dit voorjaar vijf jaar bestaat vragen zij een bijdrage aan een Lustrumdag. Gezien de bijzondere 

band besluit het bestuur een bijdrage van maximaal € 1.250,= toe te zeggen. Uiteindelijk zijn 

de  kosten van de Lustrumdag op 22 mei € 750,73. Het project is hiermee afgesloten. 

Project 2013 – 009 : De stichting Libertas Leiden. Zij vraagt voor het Woon  - Zorg Centrum 

Lorentzhof een deelbijdrage aan een Interactieve Fietstocht Computer Set. Het bestuur neemt 

het besluit om deze aanvraag na een grondige afweging, af te wijzen. 

Project 2013  - 010 : ORANJEGEBAK op 30 april voor ouderen in ons Werkgebied. Door 

het project 2013 – 006 kwam bij ons bestuurslid mevrouw Visser het idee op,om een grote 

groep senioren in de regio op 30 april met ORANJEGEBAK te verrassen. Vijf en dertig  

instellingen zijn door ons aangeschreven om mee te doen. Vijf en twintig  instellingen hebben 

positief hierop gereageerd. Ook Meester Bakker van Maanen vond de leveringsopdracht  een 

goed doel en sprak een prettige totaalprijs met ons af. Totaal zijn hiervoor 3860 stuk 

Oranjegebak bezorgt. Met het afrekenen van de kosten € 4.112,80 is dit project afgesloten. 

Project 2013 – 011 : Buurtcentrum Pancrat // Mw. W. Pet in Leiden. Zij vragen aan ons 

subsidie voor een grootbeeld TV en ophangset voor het buurtcentrum Pancrat en het 

Thuiszittersgroep van Gemiva aldaar. De kosten zijn uiteindelijk €779,=. Met het ontvangen 

van de rekening is het afgesloten. 

Project 2013 -  012 : Woonzorgcentrum Vlietwijk // Topaz  te Voorschoten. Via hun pastor 

vragen zij een bijdrage bij de  aanschaf van een aantal verrijdbare glaspanelen, met 

gebrandschilderde afbeeldingen, voor het “stilte centrum” in Vlietwijk. De totaal kosten 

hiervan zijn € 15.000,= . Wij zeggen hiervoor een subsidie toe van € 5.000,=.                                        

De uitvoerend glaskunstenaar is ultimo 2013 nog met de uitvoering bezig. 

Project 2013 -  013 : Verpleeghuis Marienhaven // Marente te Warmond. Voor de  inrichting 

van muziekkamer van DE MAST, vragen zij een bijdrage voor de aankoop van z.g. ORF 

instrumenten. Wij zeggen een subsidie toe van € 3.000,= voor dit doel. Dit project is 

uitgevoerd en met een verslag afgesloten. 

Project 2013 – 014 :  Stichting Help ons Helpen te Katwijk. Dit is een vervolg vraag van het 

project 2010 – 012 voor Huize Salem in Salonta in Roemenie. Met ons eerste subsidie 



bedraag van €25.000,= heeft men het aanbouwgedeelte vrijwel klaar. Alleen de fijne afbouw 

behoef nog geld, voordat het deel in gebruik kan worden genomen. Het bestuur besluit om een 

tweede maal een subsidie toe te zeggen van € 25.000,= . Onze penningmeester gaat het 

project in mei 2013 informatief bezoeken.  
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Project 2013 – 015 :  Verpleeghuis Zuydtwijck // Topaz  te Leiden. Zij vragen aan ons een 

bijdrage voor hun 8
st 

 lustrum feestweek in april 2013. Omdat het feest al loopt op het moment 

van onze vergadering is de aanvraag afgewezen. 

Project 2013 -  016 :   Stichting Arabische Vrouwen Narcis te Leiden. Zij vragen aan ons een 

bijdrage van € 394,= voor een cultureel /educatieve uitdag naar Delft met een groep van 20 

dames. Wij stellen een subsidie bedrag aan hen voor van € 500,= . Dit is dan inclusief 

voldoende voor de kosten, met een consumptie in Delft erbij. Dit is project is uitgevoerd en 

ook afgesloten.  

Project 2013 – 017 :  Oegstgeester Golf Club ( OGC ) // Rolstoelgolftoernooi. Zij vragen een 

bijdrage aan het feestelijk organiseren van het 15
e
 Rolstoelgolf toernooi. De totale kosten zijn 

voorzien op  € 2.800,=. Wij besluiten om een subsidie toe te zeggen van € 1.000,=.             

Met het ontvangen van een afrekening een fotoverslag  is het project afgesloten. 

        Project 2013 – 018 :  Stichting Kalpitiya uit Hurdegaryp vraagt voor  A) Bouw van een 

Opvanghuis voor Zwerfouderen  //  B) Bouw van een Dagbestedingcentrum voor Ouderen  in 

Kalpitiya in Sri Lanka een subsidie van rond € 90.000,= . Aan hen zijn aanvullende vragen 

gesteld, meer dan de informatie die nu  reeds binnen is. Uit de vervolginfo blijkt dat onderdeel 

A vervalt. Onderdeel B kost totaal €30.000,= . Wij zijn bereid om een toezegging te doen van 

€15.000,=  die beschikbaar blijft tot 01 -01 2015. De vragers hebben dan royaal gelegenheid  

om de resterende gelden te verwerven.             

  

Project 2013 – 019  :  Stichting Hoop en Geluk uit Lunteren. Ontvangt een  subsidie bedrag 

van  € 20.000,=  voor de bouw van vier tot vijf  kleine prefab woningen (€ 5.000,= per stuk) 

in de regio Targu Mures in Roemenie. Door de heer Geluk zijn onze aanvullende vragen 

beantwoord en hij meld dat hij vrij zeker voor dit  geld vijf/ zes huisjes kan bouwen door een 

reductieactie van de paneelleverancier. Ultimo 2013 is bericht ontvangen dat drie huisjes 

gereed zijn. 

 

        Project 2013 – 020 :   COC Leiden en Radius  voor een boekuitgave rond het thema van   

ouderen  homo emancipatie.  Een  vraag van Hannie en Gerard of wij willen bijdragen door 

de koop van  zogenaamde uitgifte aandelen á € 5,=  per stuk, en dan meedoen voor € 750,= , 

dit zou dan inhouden inclusief een advertentie in het boek.  Het bestuur besluit in te tekenen 

voor 150 stuk “aandeel “ totaal dus  € 750,=. Het boek is in november 2013 verschenen. Het 

bestuur heeft 5 boeken als presentie ontvangen. Project is afgesloten  



 

       Project  2013  - 021 :  Libertas Leiden .  Vraagt subsidie van € 1.000,=  voor de WIJK 

KERST IN van de Stevenshof.  Dit niet verwarren met voor ons al bestaande Kerst Inn in 

Merenwijk! Het bestuur besluit om hiervoor een subsidie te verlenen van € 1.000,= .                    

Wij verwachten nog op een eindbericht. 
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Project 2013 – 022 :  PEFO in Oeganda. Dit is eigenlijk een nieuwe aanvraag  van Justine 

Ojambo  bij ons gedaan op 24 april 2013 tijdens zijn bezoek aan ons bestuur. ( Het is ook 

deels  een voortzetting van het bouw project 2010 – 022 )  Het betreft  A) voortgang van 

bouw van opnieuw 100 huizen, kosten totaal +/- € 270.000,= .  B) Aankoop 2
e
 Stenenpers, 

kosten +/-  € 70.000,=.   C)  Zonnepanelen, kosten geschat op  +/-  € 200,=  per set / per 

huisaansluiting. Na uitgebreid overleg binnen het bestuur en ook omdat er op dit moment 

andere prioriteiten zijn, is de aanvraag afgewezen.   

             
Project 2013 – 023  :  Christelijke Muziekvereniging Kunst  en Genoegen te Leiden  Vraagt 

subsidie voor  hun “ Zittend Orkest  K en G 3 “.  Omdat deze aanvraag niet past binnen onze 

doelstelling, en puur exploitatie van het orkest is, wordt het afgewezen.  

 

       Project 2013 - 024  :  G Slakhorst en A Ramakers uit hun PBB;  t b v Jongeren Hospice 

Xenia te Leiden.     Vraagt subsidie voor de inrichting van nieuwe huis van € 7.000,= . 

Ondanks dat het jeugd betreft , maar in een zeer bijzondere situatie, wordt door het bestuur, 

het voorstel goedgekeurd. Met Xenia is overlegt  over de besteding van de € 7.000,=  voor een 

nuttige inrichting van de verpleegpost in het Hospice. De bouw en inrichting van het gebouw 

vordert ultimo 2013 goed. 

 

      Project 2013 – 025 : Zangvereniging Cantate Domino uit Zoeterwoude. Vraagt een subsidie  

aan t. g. v. hun 95 jarig jubileumconcert in november 2013. Omdat de aanvraag niet past 

binnen onze doelstelling wordt deze afgewezen. 

 

      Project 2013 - 026 :  St. Pijnackenaren Helpen Armenie uit Pijnacker. Vraagt een subsidie aan 

voor de aankoop twee wasmachines (van 16 kilo wasgoed )  voor een Woon – Zorg Centrum 

in de plaats Gyumri in Armenie. De aankoop kosten zijn begroot op € 10.000,=. Het bestuur 

besluit de aanvraag te honoreren voor een bedrag van € 10.000,=. Na de ontvangst van een 

offerte zal dit worden uitgevoerd.  

 

      Project 2013 – 027  : St. Help Flores uit Dronten.   Dit project wordt door de aanvragers 

terug genomen omdat een ander fonds dit wil betalen omdat het bij een school en jeugd 

gelegen is. 

 

       Project 2013 – 028 : Vereniging van Em. Predikanten  provincie Mures in Roemenie.              

Deze aanvraag gaat voor een belangrijk deel over inkomen. Hieraan kan en wil het bestuur 

geen fonds gelden voor toezeggen. Een klein deel van de aanvraag, wordt door het PBB van 

twee bestuursleden voor één jaar toegezegd voor een bedrag van totaal  € 2.836,= . Dit betreft 

dan het senioren groepsuitje en de gezamenlijke maaltijd. Dit is nog in uitvoering. 



 

        

       Project 2013 – 029 : Stichting OWBM uit Leiden.  Vraagt voor de uitbouw van een 

gezondheid en educatie project voor jong en oud in Lauji 1 in Malawi een bijdrage. Het 

betreft de bouw van een keuken van €  21.500,=, wasserij van € 18.900,= en een 

multifunctionele ruimte te gebruiken als gemeenschap// dagbesteding unit van € 54.300,= 

volgens de begrotingen.  Totaal dus € 94.700,=. Het bestuur besluit om een subsidie te 

verlenen van € 40.000,= voor de Keuken unit en Wasserij unit te samen. Via de Wilde 

Ganzen zal geprobeerd met hun 55%  vermeerderingstoeslag de overige gelden beschikbaar te 

krijgen. Begin januari 2014 kon de OWBM ons meedelen dat de vrijwel rond waren en de 

bouw is gestart in februari 2014.   
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       Project 2013 - 030 : Ds Szekely Jozsef uit Targu Mures in Roemenie. Vraagt een bijdrage 

aan zijn werk voor de ROMA kinderen in en rond het dorp Band. Omdat deze aanvraag 

volledig buiten onze doelstelling ligt , is deze afgewezen.  

 

       Project 2013 – 031 : Stichting In de Rooden Leeuw uit Maastricht.  Zij vragen voor 

Ontmoetingsmiddagen voor Mensen met een Beperking een deel bijdrage aan hun 

inloopmiddagen in de stad Maastricht. Omdat dit echt buiten de Leidse Regio en een puur 

exploitatie bijdrage is, wordt deze aanvraag afgewezen.  

 

        Project  2013 – 032 : Serviceflat De Statenhof te Leiden. Vraagt een bijdrage aan ons, voor 

een feestelijke KERST bijeenkomst.  Omdat wij al een aantal Kerst Ins ondersteunen wordt 

deze aanvraag afgewezen.            

 

        Project 2013 – 033 : Stichting Help Flores uit Dronten.  Vraagt een bijdrage aan ons, voor de 

aankoop van een Nieuwe Ambulance voertuig bij het St. Elisabeth ziekenhuis in de plaats 

Lela op het eiland Flores. De aankoop kosten zijn in euro omgerekend  € 22.396,= . Hiervan 

is reeds € 2.010,=  toegezegd door derden. Wat rest is dan een bedrag van € 22.386,=;  welke 

nodig is voor deze  aankoop . Wij mogen // kunnen  rekening houden met het intrekken van de 

toegezegde € 3.200,=  uit het project 2013-027. Het bestuur besluit om €11.000,= toe te 

zeggen. Omdat de aanvrager met een bijgestelde offerte komt, is dit bedrag en de overige 

gelden uit toezeggingen, nu ook voldoende voor de aankoop. De uitvoering loopt nog.   

 

Project 2013  - 034 :  Stichting Ouderen Kerst Ins te Leiden. Vraagt een bijdrage aan ons van 

€ 1.500,= voor hun 27
e
 Kerst In voor  2

e
 Kerstdag 2013. Omdat zij voor ons goed bekend zijn, 

een prima doel is, besluit het bestuur om de vraag positief  te honoreren. De Kerst  In is uit 

deelnemers berichten prima verlopen. Wij verwachten een kort verslag. 

 

Project 2013 – 035: Via de Familie Trapman, Nederland en in Kyrgyzstan. Voor het Bakay-

Ata boarding house for people with disabilities and  rehabilitation nature.   Zij vragen een 

bijdrage van € 11.000,=  aan ons voor de aankoop van specifieke behandel apparaten voor de 

revalidatie behandelkamer in dit Tehuis.  Er wordt eerst navraag gedaan  omtrent een aantal 

vragen die wij hebben. Deze antwoorden zijn ultimo 2013 nog niet van hen ontvangen.     

 

Project 2013 – 036 : Mevrouw Wil Pet / Buurthuis Pancrat te Leiden.  

        Buurtvereniging Tussen de Rijnen  / Mevrouw Wil Pet vraagt voor het 4 daags verwen 

weekend in de zomer van 2014 met senioren buurtbewoners, een bijdrage. Aan hen is door het 

bestuur een bedrag voor het jaar 2014, van € 1.250,= toegezegd.  

 



         

        Project 2013 – 037 : De heer Hennie Bos uit Pijnacker  Vraagt voor  het Woon Zorg 

Centrum Greenway Trust ( ook pr. 2011 009A )uit Chegutu in Zimbabwe een bijdrage in 

vernieuwing van: A)  het sanitair en Keukenkasten en B) de verbetering van de waterdruk.  

Voor het sanitair en kasten is een stelpost in overleg met heer Bos, van€ 3.000,=                     

Voor de waterdruk, boorgat en pomp is begroot US $ 4.000,=. Dit is ongeveer € 3.000,=. Het 

bestuur besluit om voor sanitair en keukenkasten € 1.000,= en voor de waterdruk € 3.000,= 

toe te zeggen. Totaal dus € 4.000,=. Dit project is in uitvoering. 
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 Project 2013 – 038 : Stichting SVHO uit Den Haag/ via Mvr. Reina Ten Bruggenkate uit 

Leiden . Bejaardenhuis met de naam Sri Sambodi  in Sri Lanka. (Vervolg op Project 2012-

019) Hun vraag is hulp bij de bouw van een binnen toilet voor de Zieke Bewoners en diverse 

aankopen van Matrassen / Beddengoed / en Ziekenvervoer. Totaal gaat het om een bedrag van 

€ 750,=  tot € 1000,= die SVHO vraagt. Het bestuur doet aan hen de toezegging om € 1.500,= 

te zullen bijdragen voor dit project. Dit project is in uitvoering. 

                                                                                                                                                            
Project 2013 -  039  : Stichting De Club van Polen uit Voorschoten. Vraagt aan ons een 

bijdrage van   € 2.500,= voor de vervoerskosten naar Polen van hulpgoederen in 2014.  Het 

bestuur heeft dit bedrag ook toegezegd aan hen. Dit project is in uitvoering.                                     

 

Project 2013 – 040 :  Stichting  Pijnackeknaren Helpen Armenie uit Pijnacker.                      

Op verzoek van mevrouw Visser, wordt een bijdrage voorgesteld aan de Kerstpakket Aktie 

2013 van hen. Het bestuur gaat akkoord met een PBB van mv. Visser bijdrage van € 2.000,= .                                    

Dit project is in uitvoering.                                                                                                               

 

 Samenvatting  Projecten  vanaf  2010  tot  2013 : 

In 2010 hebben wij 22 aanvragen behandeld, daarvan zijn er 16 positief beoordeeld en 

uitgevoerd.  Totaal is hieraan in dit jaar een bedrag van €  167.330,=  besteed.                                                                   

Wij hebben in dit jaar 6 aanvragen moeten afwijzen. 

In 2011 hebben wij 13 aanvragen behandeld, daarvan zijn er 9 positief beoordeeld en 

uitgevoerd. Totaal is hieraan in dit jaar een bedrag van € 367.000,=  besteed.                                                                             

Wij hebben in dit jaar 4 aanvragen moeten afwijzen. 

In 2012  hebben wij 19 aanvragen behandeld, daarvan zijn er 16 positief beoordeeld en 

uitgevoerd. Totaal is hieraan in dit jaar een bedrag van € 227.218, = besteed.                                                                                

Wij hebben in dit jaar 3 aanvragen moeten afwijzen. 

In 2013 hebben wij 40 aanvragen behandeld, daarvan zijn er 29 positief beoordeeld                      

en uitgevoerd, dan wel in de voorbereiding. Totaal is hieraan in dit jaar een bedrag van                  

€ 512. 230,= toegezegd dan wel reeds aan hen uitgekeerd. Wij hebben in 2013, ook 11 

aanvragen moeten afwijzen moeten afwijzen. 
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Tot slot:  

Bestuursbesluit uit de notulen van…….. 

Het bestuur van de Stichting De Carolusgulden heeft tijdens haar vergadering van 13 maart 

2014 het Jaarverslag over het jaar 2013, 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 2013, 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 

2013.  

Leiden 13 maart  2014 

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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