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1.

Voorwoord

In 2015 heeft De Carolusgulden haar beleidslijn van de afgelopen jaren voortgezet. Een
aantal bijzondere activiteiten van het afgelopen jaar mogen echter niet onvermeld
blijven.
In maart hebben vier bestuurders een bezoek gebracht aan het district Mures en aan
de stad Targu Mures in Roemenië. Dit ter gelegenheid van de feestelijke opening van de
nieuwe vleugel van het woon-zorgcentrum van de Fundatia Lazarenum in die stad. Het
bouwproject startte in 2012 en de nieuwe vleugel is in maart 2015 in gebruik genomen.
De Carolusgulden heeft in totaal € 255.000,-- bijgedragen aan dit project.
Niet ver van Targu Mures is een bezoek gebracht aan een nieuwbouwproject in Unhgeni.
Hier wordt een klein woongebouw voor dak- en thuislozen gerealiseerd. Vooralsnog heeft
de stichting aan dit project € 40.000,-- bijgedragen.
In juni heeft De Carolusgulden € 1. 406.000,-- van woningbouwcorporatie Vestia
ontvangen in verband met het doorverkopen van het pand Rosenburch aan Patrizia B.V.
In de verkoopovereenkomst van 2008 van Rosenburch had het bestuur een zogenaamde
´meerwaarde clausule´ opgenomen, waarin geregeld was dat bij doorverkoop binnen een
termijn van 10 jaar een deel van de opbrengst ten goed zou komen aan De Carolusgulden.
Het totale bedrag is toegevoegd aan het vermogen van de stichting.
Tijdens zijn vakantie in juni heeft onze
penningmeester een bezoek gebracht aan het
woon- zorgcentrum Salem in Salonta (Roemenië).
Dit zorgcentrum heeft een donatie ontvangen en
heeft mede hierdoor in juli een nieuwe vleugel in
gebruik kunnen nemen. Tijdens dezelfde vakantie
heeft de penningmeester nog bezoek gebracht aan
het bouwproject in Unhgeni. De bouw vordert hier
gestaag.

Bouwproject in Unhgeni

In september hebben twee bestuursleden in samenwerking met de stichting
Pijnackenaren Helpen Armenië, een werkbezoek gebracht aan Armenië. Tijdens dit
bezoek is, naast een oriëntatie van het land, haar bevolking en hun noden, een bezoek
gebracht aan diverse door de Pijnackenaren afgeronde en enkele voorgenomen
projecten. Voor sommige toekomstige projecten is aan De Carolusgulden een bijdrage
gevraagd. De besluitvorming daarover wordt begin 2016 door het bestuur genomen.
Het bestuur van De Carolusgulden hoopt ook in 2016 verschillende projecten financieel
te kunnen ondersteunen, die ten goede komen aan het welzijn van ouderen Hier en Ver
Weg.
Gerard Slakhorst
Voorzitter
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2.

Algemene gegevens

2.1. Algemene identificatiegegevens
Naam rechtspersoon

Stichting De Carolusgulden

Rechtsvorm

Stichting

Adres

Fruitweg 24F

Postcode

2321 GK

Plaats

Leiden

Telefoonnummer

071 - 531 34 30

Nummer Kamer van Koophandel

41165417

E-mailadres

info@carolusgulden.nl

Internetpagina

www.carolusgulden.nl

2.2. Het bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste vijf en maximaal zeven leden. De
bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een
door het bestuur opgesteld rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is
onmiddellijk doch maximaal tweemaal herbenoembaar.

De bestuursleden

Alex Ramakers,
penningmeester

Hannie Huisman
Secretaris
Elly Visser
Vice-voorzitter

Louis Salman
Algemeen lid
Gerard Slakhorst
Voorzitter
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3.

Korte geschiedenis

De stichting De Carolusgulden is voortgekomen uit twee voorafgaande stichtingen.
Op 2 maart 1970 is de stichting “de Adelaar” opgericht met als doel het ontwikkelen,
bouwen en beheren van een woongebouw voor senioren in Leiden. In twee bouwfasen is
dit in 1973 en 1975 gerealiseerd. Het gebouw telt 156 tweekamer appartementen en
diverse gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen voor de bewoners aan de
Rosenburch te Leiden. Gemiddeld wonen 180 bewoners in het gebouw, dat ook de naam
”Woongebouw Rosenburch” kreeg. Op 7 november 1995 is bij een statutenwijziging de
naam van de stichting gewijzigd in stichting “Rosenburch”, zodat het woongebouw en de
eigenaar één 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
besloten uit te kijken naar verdere samenwerking met andere corporaties, dan wel
overdracht of verkoop van het woongebouw. Na interne evaluatie is op 14 augustus 2008
door het bestuur het besluit genomen om het woongebouw op 1 oktober 2008 te
verkopen aan de SGBB uit Hoofddorp.
Ruim voor de verkoop van het pand heeft het bestuur nagedacht over wat te doen met
de gelden van de netto opbrengst van het pand. Als een nuttige taak zag het bestuur
een invulling in wonen en welzijn en ondersteuning voor zelfstandig wonende senioren in
de Leidse Regio en in Landen in Ontwikkeling. Deze doelstelling sluit goed aan bij de
opdracht tot vereffening die in de statuten is opgenomen. Om niet meer
vanzelfsprekend gekoppeld te worden aan het woongebouw Rosenburch is besloten, om
de stichting een nieuwe naam te geven. Zo is op 17 september 2009 een algehele
Statuten en Naamswijziging bij de notaris gepasseerd. Sindsdien heet de stichting:
STICHTING DE CAROLUSGULDEN.

4.

Doelstelling

In de statuten staat de doelstelling als volgt omschreven:
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 dat 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.
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5.

Oorsprong vermogen van stichting De Carolusgulden

Het vermogen van de stichting De Carolusgulden is gevormd door de verkoop in 2008 van
het woongebouw Rosenburch. Na aflossing van de hypotheek en betaling van alle kosten,
is er een fondskapitaal beschikbaar van € 6.700.000,--.
In juni 2015 is door woningbouwcorporatie Vestia € 1. 406.000,-- aan De Carolusgulden
overgemaakt, in verband met het doorverkopen van het pand Rosenburch aan Patrizia
B.V. In de verkoopovereenkomst van 2008 van Rosenburch had het bestuur een
zogenaamde ´meerwaarde clausule´ opgenomen waarin geregeld was, dat bij
doorverkoop binnen 10 jaar een deel van de opbrengst ten goede zou komen aan De
Carolusgulden. Dit bedrag is toegevoegd aan het vermogen.
Het bestuur ziet het als haar doelstelling om het kapitaal risicovrij te beheren en het in
25 jaar tijd verantwoord te besteden aan werkdoelen, conform de statuten. In een
voorzichtige aanname van rente opbrengsten is er op deze wijze een budget van
ongeveer € 550.000,= per jaar beschikbaar. Het bestuur wil van dit budgetbedrag
minimaal 90% besteden aan de werkdoelen. Voor de instandhouding van de organisatie,
het afleggen van werkbezoeken en huisvesting is maximaal 10% beschikbaar.

6.
6.1.

Subsidiebeleid en voorwaarden
Toekennen van subsidie

Het bestuur is van mening dat het niet eenvoudig is, om vooraf vastgesteld beleid t.a.v.
het goedkeuren van subsidieaanvragen in een vastomlijnd kader te plaatsen.
Richtinggevend voor de besluitvorming zijn de statuten en het huishoudelijk reglement
van de stichting. Daarin staat o.a. dat projecten voor subsidie in aanmerking komen als
er een directe relatie is met ouderen. Soms staat dit uitgangspunt op gespannen voet
met hetgeen de stichting subsidieert. B.v. geld doneren aan waterprojecten, daar
profiteren niet alleen de ouderen van maar een hele gemeenschap of een heel dorp. De
nieuwbouw van een keuken van een ziekenhuis in Moldavië, heeft ook niet direct een
relatie met ouderen, maar omdat sommige projecten het algemeen nut dienen, dus ook
voor ouderen van belang is, wijkt het bestuur een enkele keer af van wat strikt genomen
in de statuten en het reglement staat.
Nadat het bestuur een subsidieaanvraag heeft goedgekeurd, ontvangt de subsidievrager
de leveringsvoorwaarden met eventueel aanvullende eisen. Als de leveringsvoorwaarden
ondertekend zijn en de subsidieaanvrager voldoet aan specifiek voor het betreffende
project gestelde eisen, dan wordt het geld aan de subsidievrager overgemaakt. Voor
grote projecten wordt het geld, nadat er een tussenevaluatie(s) is ontvangen, in
tranches overgeboekt. Een project wordt afgesloten nadat de stichting een (financieel)
eindrapport / verantwoording heeft ontvangen.

6.2. Persoonlijk Budget Bestuur (PBB)
Elk bestuurslid heeft per jaar € 5.000,-- tot zijn beschikking om, binnen redelijke
grenzen, een afwijkend project financieel te ondersteunen. Het bestuur beslist of een
ingediend project wordt goedgekeurd (zie bijlage: 2015-023, -037, -042, -043, -044,
-048, 050A, -050B en -057).
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7.

Bestuursvergadering

Het bestuur vergaderde in 2015 acht keer. Dat gebeurde in haar kantoor, gelegen aan
de Fruitweg 24F te Leiden. De vergadering wordt merendeels op maandagmiddag
gehouden.
Zaken waarover is gesproken hadden vrijwel allemaal betrekking op de organisatie van
de stichting. En voorts wordt de voortgang van lopende projecten en worden nieuw
binnengekomen projecten beoordeeld.

8.

Werkbezoek

Het bestuur kan besluiten om een project voor, tijdens of na uitvoering te bezoeken. In
de begroting is daarvoor een budget opgenomen. In 2015 zijn de volgende werkbezoeken
afgelegd:

8.1. Targu Mures (Roemenië)
In verband met de opening is in maart 2015 het
woon-zorgcentrum van de Fundatia Lazarenum in
Targu Mures door Hannie Huisman, Louis Salman,
Gerard Slakhorst en Alex Ramakers bezocht. Het
project startte in 2012. Na drie jaar bouwen is door
de vrouw van de Hongaarse president, mevrouw
Anikó Orbán, het gebouw officieel in gebruik
genomen. Aan het bestaande verzorgingshuis is een
Nieuwe vleugel
nieuwe vleugel gebouwd, waarin 14 nieuwe
wooneenheden gerealiseerd zijn. In totaal heeft de vleugel
€ 290.000,-- gekost waarvan de Carolusgulden
€ 255.000,-- aan heeft bijgedragen.
Vanuit Nederland is het project gecoördineerd
door Diaconaal Centrum De Bakkerij uit Leiden.
Vrijwilligers van deze Stichting verrichten ook
regelmatig onderhoudswerkzaamheden aan het
tehuis. Enkele bestuursleden van de Bakkerij
waren bij de opening aanwezig.
Toespraak Gerard Slakhorst wordt simultaan
vertaald.

Enige tijd voor vertrek naar Roemenië, is een
verzoek ontvangen uit het dorp Uhhgeni (district
Mures) voor een bijdrage in de bouw van een
woonvoorziening voor (zwerf) ouderen. Omdat het
project slechts 12 km van Targu Mures is, hebben
we van de gelegenheid gebruik gemaakt om het te
bezoeken. Tijdens ons bezoek zijn we over het
plan door ds. Székely volledig geïnformeerd. In
de bestuursvergadering van april jl. is besloten
om het project in zijn geheel te financieren.

Zo moet het worden.
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8.2.

Salonta en Unhgeni (Roemenië)

In juni 2015 hebben Alex en Erna
Ramakers tijdens hun vakantie het
verzorgingshuis Salem in Salonta bezocht.
Ook aan dit tehuis is een nieuwe vleugel
gebouwd. Het pand, dat geïnitieerd is
door stichting Help ons Helpen uit
Valkenburg(ZH), opende in juli 2015
officieel haar deuren. De Carolusgulden
heeft € 78.000,-- aan het project
bijgedragen. Tijdens het bezoek is aan
het verzorgingshuis een grote wasmachine

Alex Ramakers en ds. Kovacs (directie Salem)

en een televisie overhandigd, die ter plaatse
zijn gekocht en direct uit de winkel zijn
meegenomen.
Tijdens dezelfde vakantie is ook een bezoek
gebracht aan Unhgeni, een project dat ook in
maart door het bestuur
al werd bezocht. In april
heeft het bestuur
besloten om het project
Meteen meenemen.
volledig te financieren
Unhgeni, er is een
en stelde € 40.000,-- beschikbaar. Inmiddels is de bouw van de
begin.
woonvoorziening voor (zwerf) ouderen vergevorderd.

8.3. Armenië
In september 2015 hebben Elly Visser en
Gerard Slakhorst een werkbezoek gebracht
aan Armenië. De Carolusgulden krijgt
regelmatig een verzoek van de stichting
Pijnackenaren Helpen Armenië om projecten
van hen te ondersteunen. Op initiatief van deze
stichting is besloten om samen met hen het
land te
bezoeken.
Water voor landbouwirrigatie
Tijdens het
bezoek zijn vele projecten bekeken. Dat resulteerde
in aanvragen van vele kleine maar ook grote
projecten. Het bestuur van de Carolusgulden heeft
een aantal projecten uitgezocht, die in aanmerking
komen voor subsidie (zie bijlage).
Vrouwenwerkgroep werkt met wolproducten
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9. Aanvragen, verdeling van projecten en gelden wereldwijd.
In 2015 heeft De Carolusgulden in totaal 57 subsidie aanvragen ontvangen. Daarvan zijn
9 aanvragen afgewezen. De meest voorkomende redenen voor afwijzing zijn:
 Aanvragen om de exploitatie op peil te houden / versterken
 Bijdragen in de personeelskosten
 Voldoet niet aan de doelstelling van de Carolusgulden
 Onvolledig aanvraagformulier ingevuld
 Aanvrager heeft voldoende eigen middelen

Aanvragen 2015
9

Positief beoordeeld

48

Afgewezen

Verdeling projecten:
12%

4%

Nederland
47%

27%

Rest Europa
Azië

10%

Afrika
Zuid- Amerika

Verdeling gelden
Inclusief toezeggingen

€39.800
€103.654
€67.058
€89.558

€145.600

Nederland
Rest Europa
Azië
Afrika
Zuid- Amerika
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10. Financiën
Onze grootste uitgaven vormen de gelden die beschikbaar gesteld worden voor de projecten. Zoals alle
organisaties worden er kosten gemaakt. De grootste kostenpost vormt de huisvesting. Administratie,
kantoorkosten en vergoeding voor de bestuursleden drukken eveneens op de kostenpost. Bij het opstellen
van de begroting blijven de kosten echter onder door het bestuur gewenste 10% van het totale jaarbudget.

Activa

31-12-2015

31-12-2014

€
2.923
€ 5.381.597
€ 5.384.520

€
3.701
€ 3.891.740
€ 3.895.441

Vlottende activa
Vorderingen en
overlopende activa
Liquide middelen

€ 138.079
€ 2.236.009

€ 139.332
€ 2.491.918

Totaal

€ 7.758.608

€ 6.526.691

Vaste activa
Materieel
Financieel

Passiva

31-12-2015

31-12-2014

€
454
€ 7.636.531
€ 7.636.985

€
454
€ 6.512.316
€ 6.512.770

Kortlopende
schulden en
overlopende passiva

€

€

Totaal

€ 7.758.608

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Algemene reserve

121.623

€ 6.526.691

Resultaatrekening

Werkelijk 2015

Begroting 2015

Werkelijk 2014

Baten
Rente baten
Overige baten
Bijzondere baten

€
€
€

202.551
954
1.406.000

€
€
€

181.650
0
0

€
€
€

206.959
1.197
0

Totaal baten

€ 1.609.505

€

181.650

€

208.156

Lasten
Huisvesting
Organisatie
Activiteiten/projecten
Overige lasten

€
€
€
€

11.136
25.348
447.675
1.131

€
€
€

12.500
28.150
452.265

€
€
€

11.002
18.346
247.077

Totaal lasten

€

485.290

€

492.915

€

277.560

Resultaat

€ 1.124.215

€

- 69.404

€ - 311.265

13.921

Het resultaat wordt toegevoegd/ in mindering gebracht aan het vrij besteedbaar eigen
vermogen.
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Bijlage:
Overzicht projecten 2015
Projectnummer
2015 - 001

2015 – 002

2015 – 003

2015 - 004

Omschrijving
Empowerment Foundation uit De Haag, vraagt
voor het organiseren en uitvoeren van
informatieve bijeenkomsten rond “de Roze
Ouderen” in Leiden E.O.

Begroot
Aanvraag
afgewezen

Stichting Fos’ten uit Leiden, vraagt voor het
Woon-Zorgcentrum Huize Pr. Margriet in
Paramaribo in Suriname, voor de aankoop van een
nieuw instellingskookfornuis.
De Carnavalsvereniging De Hutspotten uit
Leiden, vraagt voor de uitvoering van de
jaarlijkse bezoeken aan woon en zorg instellingen
een bijdrage voor de aankoop van een nieuwe
geluidsinstallatie
Zonnebloem afd. De Vlietstreek uit Wassenaar /
Leiden, vraagt aan een bijdrage voor haar werk

€ 4.800,--

€ 6.000,--

€ 2.000,--

onder zieken en bejaarden.
2015 - 005

2015 – 006

2015 – 007
2015 – 008

2015 – 009

2015 - 010

St. Jeugd en Welzijn Leiden, vraagt voor een
diner- middag voor Ouderen in Leiden Noord.
Het wordt uitgevoerd door de Jeugd uit Leiden –
Noord, met ondersteuning van professionele
Koks.
Parohia Reformata Ungheni ( Diaconie van
Ungheni ) bij Targu Mures in Roemenië, vraagt
voor een uitbreiding van een opvanghuis voor
Ouderen en Daklozen in Ungheni een bijdrage.
Stichting Bevrijding Leiden, vraagt een bijdrage
voor de Bevrijding Activiteiten in 2015.
Stichting Zambridge uit Eemnes, vraagt voor de
bouw van een dubbeltoilet, als aanvulling op de
bestaande vergaderunit voor het Home Based
Care Team (Thuiszorg Project voor Aids
patiënten) in de provincie Sananga in Zambia
een bijdrage.
Stichting Key 2 Singing uit Leiden. Vraagt voor
Muziekuitvoering en Workshop bij Ouderen in
Leiden e.o. een bijdrage.
Bewoners Commissie Rosenburch te Leiden.
Vraagt bijdrage voor aankoop van een magnetron.

€ 1.650,--

€ 40.000,--

€ 4.000,-€ 4.058,--

€ 2.500,--

€

250,--
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2015 - 011

2015 – 012

2015 – 013
2015 – 014
2015 – 015

2015 – 016

2015 - 017

2015 - 018

2015 - 019
2015 – 020
2015 – 021

2015 - 022

2015 – 023

Mw. Barbera van Drunen uit Leiden. Vraagt voor
een Grote Foto Collage in de algemene ruimten
van een 3tal woon-zorg gebouwen in de regio een
bijdrage.
De stichting MUCOP uit Leiden. Vraagt voorde
bouw een woongebouw voor dak en thuislozen in
Oost - Congo een bijdrage ( € 12.000,-- ).
Stichting Radius uit Leiden. Vraagt voor laptop
computers en tablets een bijdrage.
Gerard Slakhorst uit Leiden. Vraagt voor een 2de
werkbezoek aan een ouderen project in Malawi.
Max maakt Mogelijk uit Hilversum. Vraagt voor
de bouw van een nieuwe keuken en
kantinelunchroom in het streekziekenhuis van
Floresti in Moldavië een bijdrage.
M 25 groep van de Diaconie van de Protestante
Gemeente in Leiden. Vraagt voor een dagje uit
met Ouderen naar de Keukenhof een bijdrage.
De stichting OWBM Leiden /AHAVA kliniek in
Malawi. Vraagt voor de bouw van een stafhuis een
bijdrage.
De Emeritus Dominees Ouderen Soos van Ds.
Szekele Jozsef, prov.Mures in Roemenië. Vraagt
een bijdrage voor hun ouderenwerk.
De stichting Narcis uit Leiden. Vraagt aan ons
een bijdrage voor de gemeentelijke belasting.
Stichting Help Flores uit Dronten vraagt een bijdrage
aan de bouw van toiletten in Lela. Zij ontvangt van
een andere sponsor het bedrag.
De stichting Help Flores uit Dronten . Vraagt een
bijdrage aan het renoveren van 38 toiletten in
het Sint Elisabeth ziekenhuis in Lela op het eiland
Flores van Indonesia.
De Protestantse Kerk van Nederland /
Roosevelthuis in Doorn. Vraagt een bijdrage in
nieuwbouw voor een vakantieverblijf voor
Ouderen en Gehandicapten, het inrichten van een
2pers. gastenkamer, een tillift, een
scootermobiel en een rolstoel.
Persoonlijk Budget Bestuur van Gerard Slakhorst.
De stichting Kalpitiya uit Hardegaryp krijgt voor
haar werk in Sri Lanka (naar afrekening pr.2013 018) een bijdrage aan een nieuw
Onderhoudsfonds en Microkredietfonds.

Aanvraag
afgewezen

€ 12.000,--

€ 6.000,--is reeds voldaan,

restbedrag is
gereserveerd
Aanvraag
afgewezen
Aanvraag
afgewezen
€ 97.000,--

€ 543,20

€ 16.000,--

€ 2.000,--

Aanvraag
afgewezen
Aanvraag door St.
Flores ingetrokken.
€ 11.500,--

€ 52.000,--

€ 1.058,--
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2015 - 024

2015 - 025

2015 – 026

2015 - 027

2015 – 028

2015 – 029
2015 – 030

2015 – 031

2015 – 032

2015 – 033

2015 – 034

2015 – 035

2015 – 036

De stichting Karunia uit Amsterdam vraagt een
bijdrage aan de bouw van een Consultatie bureau
//Multifunctionele ruimte //Dorpshuis voor
Ouderen in het dorp Maghi Leko op het eiland
Flores in Indonesia.
De stichting Marente uit Katwijk vraagt voor de
Bewoners van de Wilbert een elektrische Buiten
Rolstoelfiets
De stichting Help Flores uit Dronten vraagt een
bijdrage aan de bouw van 105 toiletten in het
dorp Hewokloang op het eiland Flores van
Indonesia.
De stichting Saidia helpt Sumve uit Sassenheim
vraagt een bijdrage voor diverse waterwerken bij
het ziekenhuis van Sumve in Tanzania.
De stichting Saidia helpt Sumve uit Sassenheim
vraagt een bijdrage voor de bouw van 5
waterputten in de Regio Sumve in Tanzania
De stichting Voedselbank Leiden E. O.. Gift ter
gelegenheid van hun 10jarig bestaan.
De stichting Pijnackenaren Helpen Armenië. Gift
ter gelegenheid van hun 10jarig bestaan (okt.
2015).
De stichting Zwervende Zwaluwen uit Rijnsburg
vraagt een bijdrage voor bouw van een nieuwe
KOEIENSTAL, bij een opvanghuis voor Mannen en
Kinderen in Noord –Oost China
De Stichting Jeugd en Welzijn uit Leiden, vraagt
een bijdrage voor een Kerstdiner/ feest voor
Ouderen in Leiden Noord. Uitvoering door de
Jeugd uit Leiden – Noord.
De stichting Arabische Vrouwen “Narcis “uit
Leiden vraagt een bijdrage voor een
multicultureel uitje // bezoek aan Paleis
Soestdijk van een 30 tal Arabische Vrouwen.
De stichting Empowermend Foundation uit Den
Haag en Roze 50+ transgenders vragen een
bijdrage voor een aandelen crowdfunding bij een
vervolgproject.
De Stichting PS theater uit Leiden vraagt een
bijdrage aan een multi - theater productie over
Leiden - Jong –Ouderen –Liefde; onder de naam
ONS HART.
Mw. Karin Schokker van Learning4all vraagt een
bijdrage voor mantelzorgtraining met als thema
dementie.

€ 12.500,-toegezegd en is
gereserveerd

€ 6.111,--

€ 15.000,-toegezegd en is
gereserveerd
€ 15.000,--

€ 15.000,--

€ 1.000,-€ 1.000,--

€25.000,-toegezegd en is
gereserveerd
€ 2.000,--

€ 700,--

€ 750,--

Aanvraag
afgewezen

Aanvraag
afgewezen
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2015 – 037

2015 - 038

2015 – 039

2015 – 040
2015 – 041

2015 – 042

2015 - 043

2015 - 044

2015 - 045
2015 -046
2015 – 047
2015 -048

2015 -049
2015 – 050A

2015 – 050B

Persoonlijk Budget Bestuur van Gerard
Slakhorst. Gift aan de Vluchtelingenzorg van het
Nederlandse Rode Kruis in regio Syrië.
Buurt Pancrat – mw. Wil Pet uit Leiden vraagt een
bijdrage voor de buurtvakantie 2016.
Buurtvereniging Zijlkwartier uit Leiderdorp
vraagt een bijdrage van € 2.800,-- voor een AED
apparaat en instructie Reanimatie (aanvraag
afgewezen) en voor een Kerstdiner 2015 voor 150
personen (toegewezen).
Stichting Ouderen Kerst Ins uit Leiden: vraagt
een bijdrage bij hun 30ste Kerst Ins
Stichting Vrienden v. d. Natstraat uit Katwijk
vraagt een bijdrage voor de aankoop van
rolstoelbus (in eigen beheer) voor gehandicapten
Persoonlijk Budget Bestuur van Hannie Huisman
voor de St. Pijnackenaren Helpen Armenië: Wol
en weef centrum Shinuhayr.
Persoonlijk Budget Bestuur van Elly Visser voor
de St. Pijnackenaren Helpen Armenië ontvangt
voor Maaltijdproject Ouderen in Goris.
Persoonlijk Budget Bestuur van Elly Visser voor
de St. Pijnackenaren Helpen Armenië ontvangt
voor Voedsel en Brandstof project in Kapan.
St. Pijnackenaren Helpen Armenië ontvangt voor
Landbouw Waterirrigatie in Tofavan.
St. Pijnackenaren Helpen Armenië ontvangt voor
Renovatie Veteranensoos in Aparan.
St. Pijnackenaren Helpen Armenië ontvangt voor
Landbouw Waterirrigatie project in Aparan.
Persoonlijk Budget Bestuur van Hannie Huisman,
aan de Vluchtelingen zorg van het Nederlandse
Rode Kruis in regio Syrië.
St. Netwerk Levensvragen uit Leiden vraagt een
bijdrage voor het werk in het startjaar 2016.
Persoonlijk Budget Bestuur van Alex Ramakers,
aan Stichting Grip op de Knip uit Katwijk ter
ondersteuning schuldhulpverlening.
Persoonlijk Budget Bestuur Alex Ramakers, aan
Het Leger des Heils voor hun werk onder de
groep dak en thuislozen in Nederland.

€ 4.000,--

€ 750,-toegezegd en is
gereserveerd
€ 1.000,--

€ 2.000,-€ 5.000,-toegezegd en is
gereserveerd
€ 1.000,--

€ 2.500,--

€ 2.500,--

€ 5.000,-€ 2.500,-€ 6.000,-€ 4.000,--

Aanvraag
afgewezen
€3.000,--

€ 2.000,--
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2015 - 051

2015 - 052

2051 – 053

2015 - 054

2015 - 055

2015 -056

2015 -057

St. Bouw Woningen Tanzania uit Schagen vraagt
een bijdrage aan de woningbouw in twee dorpen in
de regio Arusha van Tanzania.
PKN wijkgemeente Zuid West in Leiden vraagt
een bijdrage aan het Ouderen Kerstfeest op 16
dec. in het woongebouw Rosenburch.
St. Care4 Share Home uit Heerhugowaard vraagt
een bijdrage aan de bouw en inrichting van een
groot combi project Wonen –Winkels –Zorg voor
Ouderen Warinca in Suriname.
St. Wiesje uit Amsterdam en Paramaribo vraagt
een bijdrage voor een centraal
Voorzieningengebouw bij een Woonzorgcentrum
dat in aanbouw is voor Dementerende Ouderen
aan de Kanangalaan in Paramaribo in Suriname
PKN –Leiden Zuidwest –Commissie Nauea / Havad
vraagt een bijdrage voor voedselpakketten voor
de Ouderen en Behoeftigen in deze 2 dorpen in
Roemenië.
St. HOEKatwijk vraagt een bijdrage voor het
vervoer van inventaris naar twee woon-zorg
centra in Roemenië.
Persoonlijk Budget Bestuur van Louis Salman aan
St Vluchteling Den Haag.

€ 5.000,--

€ 400,--

Aanvraag
afgewezen

€ 35.000,-toegezegd en is
gereserveerd

€ 600,--

€ 6.000,-toegezegd en is
gereserveerd
€ 5.000,--

Totaal uitgaven aan projecten 2015

€ 340.420,20

Totaal uitgaven in 2015 van projecten uit voorgaande jaren

€

Subtotaal:

€ 342.260,20

Goedgekeurde projecten 2015 maar nog niet uitbetaald
(gereserveerd)

€ 105.250,--

Totaal in 2015

€ 447.510,20

1.840,--
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