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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 laats 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.

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

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.

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
Naast de gebruikelijke algemene informatie over de stichting is er op de website
uitgebreide project informatie 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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Samenstelling van het bestuur in het jaar 2011

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

Lid

Sassenheim (rooster nr. 5)

Dhr. L. J. Salman

Rooster van aftreden bestuur:
1 =
2=
3=
4=
5 =

2009 - 2013 – 2017
2009 - 2013- 2017
2009 - 2012 - 2016
2009 - 2012 - 2016
2011 – 2014- 2018

( Bestuurder vanaf : 01-04-1988)
( Bestuurder vanaf: 14-01-2004)
( Bestuurder vanaf: 01-01-1996)
( Bestuurder vanaf: 14-01-2004)
( Bestuurder vanaf: 01-01-2011)
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(rooster nr. 4)

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 in 1973 en 1975,dit ook 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 meestal plusminus 180 bewoners in
het woongebouw wat 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, uit te kijken naar verdere samenwerking, dan wel overdracht en
verkoop. Na voorafgaand grondig overleg is op 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 Lustruim
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 mogelijke vereffenings opdracht die in onze statuten
zij opgenomen. Om niet meer vanzelfsprekend gekoppeld te worden aan het
woongebouw Rosenburch is besloten om de stichting ook een geheel nieuwe naam
te geven. Zo is op 17 september 2009 een algehele Statuten wijziging en Naams
wijziging 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 +/_ € 300.000,= per jaar
beschikbaar, en dat 25 jaar opeenvolgend.

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. Wel zijn
er voor het uitvoeren na het goedkeuren en voor de uitkering van subsidiegelden
“standaard leveringsvoorwaarden” ontwikkeld. Voor meer lokaal gebruik is er de
voorbeelden op onze website en in de Folder, die beschikbaar zijn.
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Verslag van de werkzaamheden van het bestuur in het jaar 2011
Het bestuur van de stichting in het tweede jaar welke wij feitelijk functioneren de vaste wil om
haar doelstellingen te behouden en uit te dragen in de regio om de stad Leiden. Wij hebben
wel het gevoel dat het vinden van projecten, in onze eigen regio vele malen moeizamer
gaan, dan die uit het buitenland tot ons komen.
Wat ook best vaak voorkomt is,dat wij de aanvrager een bescheiden zetje moeten geven, om
tot een aanvraag te komen.
Het bestuur is ook door ervaring wijzer ge worden om eenmaal toegezegde gelden niet direct
over te maken aan de ontvanger. Maar daarover in het voortraject afspraken te maken.
Dit voorkomt dat geld lang bij andere op de plank kan blijven liggen. Bij ons zelf brengt het in
de wachttijd ook nog rente op voor de eigen stichting.
Het bestuur heeft in het jaar 2011 een bedrag van € 367.000,= toegezegd aan de
verschillende projecten. Een daarvan is het huizenbouw project in Oeganda welke zich over
meerdere jaren zal uitstrekken. Eind 2012 zal naar verwachting de laatste betaling gedaan
worden door ons. Ook zal het project in 2012 bezocht worden.
Het bestuur is verheugd dat het vanaf 1 januari 2011 weer uit een vijftal personen bestaat.
De heer Louis Salman, uit Sassenheim, heeft als nieuwkomer zijn draai gevonden.
Het bestuur heeft ook in haar vergadering van 18 mei besloten, om de formele
gebruiksrelatie met het Woongebouw Rosenburch in Leiden, en daarmee ook met Vestia als
gebouw eigenaar, op zo kort mogelijke termijn te beëindigen. Uiteindelijk heeft dit pas
geresulteerd in het huren van zelfstandige kantoorruimte elders in Leiden per 1maart 2012.
Het bestuur heeft in 2011 totaal 8 maal vergaderd.
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Voorgang overzicht Projecten van het jaar 2010 in het jaar 2011
Project 2010-001: Aan de Stichting Kerst Inn uit Leiden. € 3.000,=. Het bestedingsoverzicht
is in 2011 ontvangen en het project is afgesloten.
Project 2010-003: Aan het Hospice Issoria te Leiden. € 7.500,=. Het bestedingsoverzicht is
in 2011 ontvangen en het project is afgesloten.
Project 2010-005: Aan het Jongeren Werk -Vakantie project te Targu Mures in Roemenie
van het Diaconaal Centrum de Bakkerij in Leiden. € 15.000,=. Het bestedingsoverzicht is in
2011 ontvangen en het project is afgesloten.
Project 2010-007: Aan het Woon - Zorg Centrum “Dom Presteatelijk” in Bishkek in
Kyrgyzstan € 25.000,= . Het bestuur is dhr .en mw. Pepijn en Zarina Trapman zeer
erkentelijk voor de hulp bij het project. Het bestedingsoverzicht is in 2011 ontvangen en het
project is afgesloten.
Project 2010-009: Aan de Stichting Pijnackenaren Helpen Armenië . € 15.000,=.
In het najaar 2011 is een een groep uit Pijnacker in Armenië geweest. Het
bestedingsoverzicht is in 2011 ontvangen en het project is afgesloten.
Project 2010-010: Aan het Woon –Zorg Centrum Asilo Hogar San Ramon, La Paz in Bolivia.
€ 12.500,=. Het bestedingsoverzicht is in 2011 ontvangen en het project is afgesloten.
Project 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. De voorbereiding is voorlopig
stopgezet, totdat er meer en betere ideeën komen. Voor Prijs en de publicitaire uitreiking is
een budget van voorzien van maximaal € 4.000,=.
Project 2010-012: Aan de Stichting “Help ons Helpen” uit Katwijk.is verstrekt € 25.000,=.
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 bouw
werkzaamheden worden in het voorjaar 2011 uitgevoerd. Wij hebben van “Help ons Helpen”
reeds een uitgebreide tussen evaluatie in woord en beeld ontvangen. De bouw is ultimo
2011 nog in uitvoering.
Project 2010-014: De Stichting Radius uit Leiden ( ouderen werk en welzijn) vroeg om een
bijdrage aan de aanschaf van een speciaal voor ouderen vervoer aangepaste
Boodschappen Bel Bus. € 25.000,= . Eind 2011 zal Radius proberen als de finatien rond
zijn, 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.
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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 de verbouw werkzaamheden in de zomer van 2011 zullen starten.
Project 2010-018: Aan de Stichting World Granny Nederland te Amsterdam is € 15.000,=
verstrekt. Dit ten behoeven van het project voor dakloze- en zwerfouderen in Addis Abeba in
Ethiopie. Begin 2011 ontvingen wij een eerste voortgangsverslag van hen.
Project 2010-021: Van de Stichting Kind in Oost -Europa uit Katwijk. In februari 2011 is aan
hen € 14.000,= overgemaakt 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 en zorg
ondersteuning wordt daar reeds jaren uitgevoerd door Mw. Anneke van der Kouwe samen
met een plaatselijke groep vrijwilligers. Wij ontvingen van hen begin oktober 2011 het bericht
dat de aanschaf van geheel nieuwe bestelbus is geslaagd. Nader bericht volgt!
Project 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” organisatie in Oeganda.
(ter info; “Phoebe Educational Fund for aids Orphans” ) 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 +/_ € 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. Het bestuur zal gezien de complexiteit, voorafgaand aan enig
besluit, intern en extern overleg nodig hebben. 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 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.
Ultimo 2011 is de dienstreis in 2012 van twee bestuursleden naar Oeganda in voorbereiding.
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Nieuwe project aanvragen in het jaar 2011

Project 2011-001: Libertas Leiden, vraagt op 8 januari, voor een Winterfestival
€ 8.806,= aan ons. Gezien het organisatie karakter, meer medewerkers aan de praat
houden, dan gericht zijn op senioren welzijn, is deze aanvraag afgewezen.
Project 2011-002: Libertas Leiden vraagt op 5 februari voor een Zomerfestival
€ 14.750,= aan ons. Met de zelfde motivatie als voorgaande is deze aanvraag
afgewezen.
Project 2011-003: Libertas Leiden en Radius Leiden vragen voor een eettafel project
“Sfuif aan inde Mors”, met koppels van twee vrouwen – jong en oud. € 7.000,= aan
ons. Gezien het totaal budget van € 60.000,= aan kosten voor de diverse
medewerkers, is deze aanvraag afgewezen.
Project 2011-004: De Petrus bejaardensociëteit en klaverjas soos “Ons kent Ons”
bestaat 60 jaar in 2011. Voor een goede feestdag vraagt men op 6 april, € 875,= aan
ons. Dit is door ons op 18 mei goedgekeurd en aan hen overgemaakt. De Petrus
groep heeft ons laten weten dat het een zeer geslaagde feestdag is geweest.
Het bestedingsoverzicht is in oktober 2011 ontvangen en het project is afgesloten.
Project 2011-005: Door “Max maakt Mogelijk” renoveert men in Floresti in Moldavie
het streekziekenhuis. Voor het totaal vervangen van waterleiding en sanitair in het
CIRURGIE gebouw besluit het bestuur op 6 juli om een deelbijdrage te doen aan de
kosten van € 25.000,=. Dit bedrag is op 12 juli 2011 aan hen over gemaakt. Ultimo
2011 is er nog geen rapportage ontvangen.
Project 2011-006: Door “Max maakt Mogelijk” is een progamma van STAAR
operaties gestart in Soroca in Moldavie. Honderden ouderen lijden aan deze kwaal,
die met een kleine operatie is te verhelpen. De kosten van € 180,= per stuk is voor
de Senioren aldaar onbetaalbaar!! Het bestuur besluit op 6 juli om hier een bijdrage
te doen van € 18.000,=, dit is goed voor een honderd tal oogoperaties. Dit bedrag is
aan hen overgemaakt op 12 juli 2011. Ultimo 2011 is er nog geen rapportage
ontvangen.
Project 2011-007: Van de stichting OWBM uit Leiden ontvangen wij op 24 augustus
een aanvraag van € 25.000,=, voor de bouw van een polikliniek in Lauji in het zuiden
van Malawi ( bouwsom totaal € 209.000,= ) Omdat de werkzaamheden in de kliniek
merendeels gericht zijn op moeder en kind zorg, zijn er weinig linken met ouderenzorg en welzijn. Het bestuur besluit uiteindelijk om hierin niet mede te participeren.
Daarom is deze aanvraag afgewezen.
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Project 2011-008- A: Mevrouw J Korteweg // Huize Asiana in Paramaribo in
Suriname vraagt 19 september een bijdrage voor de aankoop van een 3tal stalen
opbergkasten voor gebruik in de afdeling activiteiten en handvaardigheden, voor een
bedrag van € 1.280,=. Het bestuur gaat akkoord en het bedrag is aan Huize Asiana
overgemaakt en de kasten zijn gekocht. Het project is daarmee afgesloten.
Project 2011-008-B: Evenzo van beide, een bijdrage van €45.000,= voor de
aankoop van een goede 2e hands Rolstoelbus met lift en dergelijke. Aanvankelijk
gaat het bestuur hiermee akkoord. Maar als de aanvragers de bus in combinatie met
een commercieel vervoersbedrijf in Paramaribo willen kopen. En tevens dat de bus in
eigendom komt van dit bedrijf, trekt het bestuur spijtig haar eerdere toezegging in! Dit
deel van de aanvraag is dus afgewezen.
Project 2011-009 -A: Dhr. Henny Bos i.s.m. de St. Pijnackernaren helpen Armenie,
vraagt op 29 september om een bijdrage voor de aanleg van nieuw waterleiding
netwerk voor het Zorgcentrum Greenways Trust in Chengutu in Zimbabwe. Hij zal dit
huis zelf gaan bezoeken en hij heeft ook veel contacten ter plaatse. Het bestuur
besluit om hier voor een bedrag van € 7.000,= te willen bijdragen. Dit bedrag is
overgemaakt en een afrekening van de aankopen ter plaatse is ons op 27 december
verstrekt en daarmee is dit project afgesloten.
Project 2011-009-B: Evenzo van beide, een bijdrage aan de basisschool van
Chengutu in Zimbabwe voor school- en leer – middelen. Jeugd en school zorg vind
het bestuur te ver afliggen van onze doelstelling. Deze aanvraag is afgewezen.
Uit het verslag van dhr. Bos blijkt dat andere sponsoren deze vraag ruimschoots
hebben willen invullen.
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 medewerkende een aantal mensen met een
beperking hebben. Ook mag en moed het een buurtfunctie krijgen in het hele gebied
van de Mors. Het bestuur besluit , om hiervoor een bedrag van € 20.000,= te willen
toezeggen. De realisatie van dit Eetcafé zal pas in het najaar van 2012 gebeuren aan
het einde va het hele bouwproject van Trisor. De bijdrage is door ons tot ultimo 2012
gereserveerd, pas na ontvangst van een bestelopdracht in het kader van de nieuwe
inrichting, zal het geld worden overgemaakt aan de st. Deksels.
Project 2011-011: Mevrouw W Pet i.s.m. de Buurtvereniging Tussen de Rijnen in
Leiden vraagt op 21 oktober om een deelbijdrage aan een 4 daagse Vakantie, voor
Ouderen en minder bedeelde voor het jaar 2012. Door het bestuur is een bedrag
van € 1.750,= toegezegd. Dit bedrag zal in mei 2012 worden overgemaakt.
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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.
Dit in samenwerking met partners ter plaatse, zoals gemeente Korka, Dorcas en de
Soros Foundation. Het bestuur zegt toe dit bedrag, mits er een volledig investering
gebruik is aan te geven, in 2012 beschikbaar te stellen. Voor alsnog is in deze
aanvraag een investering voorhanden voor een bedrag van € 11.000,= rond.
Project 2011-013: Van mevrouw Nel van Santen, medewerker woongebouw
Rosenburch te Leiden, op 6 december de vraag, om een bijdrage in de aanvulling
van 60 stuks kop en schotels en 2 glazen koffiepotten voor de recreatiezaal aldaar.
Bij de firma Schoondergang in Zoeterwoude is het zelfde type kop en schotel nu nog
steeds te koop. Kosten hiervan zijn € 517,65 Het bestuur gaat hiermee akkoord en
op 29 december is deze bestelling betaald en daar mee is dit project afgesloten.
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Bestuursbesluit uit de notulen van 20 augustus 2012
Het bestuur van de Stichting De Carolusgulden heeft tijdens haar vergadering van 20
augustus 2012 het Jaarverslag 2011, 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 2011, 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 2011.
Leiden 20 augustus 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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