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Doel van de stichting 
De doelstelling van de Stichting Charlotte Fonds, zoals omschreven in de stichtingsstatuten 

van 18 december 2000, luidt als volgt: 

1. De stichting heeft ten doel: het welzijn bevorderen van lichamelijk gehandicapte 

kinderen, jongeren en volwassenen, gericht op de terreinen van educatie, 

behandeling, zorg en onderzoek 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 beoogt niet het maken van winst. 

3. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het op dit doel 

gericht verwerven van middelen om hierdoor steun te kunnen verlenen, financieel 

en in natura, aan instellingen en natuurlijke personen, die werkzaam zijn op het 

gebied van de zorg voor lichamelijk gehandicapten. 



Het doel van het Charlotte Fonds is de bevordering van het welzijn en levensgeluk van 

mensen met een lichamelijke handicap. De doelgroep bestaat uit groepen kinderen, 

jongeren en volwassenen.  

Het fonds richt zich uitsluitend op die zaken waarvoor van overheidswege of van de zijde 

van de zorgverzekeraars geen of onvoldoende financiële middelen beschikbaar gesteld 

worden. De zaken waarom het kan gaan kunnen zeer uiteenlopend zijn. Zij kunnen liggen 

op het terrein van onderzoek, onderwijs, het wonen, de behandeling, het recreëren, het 

spelen en het werken, alsmede het ondersteunen van die activiteiten binnen de daartoe 

bevoegde instellingen, die beogen de kwaliteit van de revalidatiebehandeling en/of de 

kwaliteit van het mytylonderwijs te verbeteren. Dit alles in de ruimste zin van het woord. 

Door een brede steun kan worden bereikt dat mensen met een handicap een zo normaal 

mogelijk leven kunnen leiden en dat is de feitelijke doelstelling van het Charlotte Fonds. 

De reikwijdte van de stichting 
De Stichting Charlotte Fonds oriënteert zich op de Midden-Brabantse situatie. In bijzondere 

gevallen kan ook buiten het werkgebied financiële of materiële steun worden verleend.  

Fondsenwerving 
Om de doelstelling van de Stichting Charlotte Fonds te kunnen realiseren, is het gewenst om 

een ruim voldoende basisvermogen te verkrijgen uit fondsenwerving. Deze fondsenwerving 

kan zich richten op particulieren (donateurs), maar ook op het bedrijfsleven, op serviceclubs 

en op landelijke goede doelen fondsen/stichtingen. 

Vermogensbeheer 
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester. Gestreefd wordt 

naar een optimale opbrengst van het vermogen, zowel via renteopbrengsten uit 

spaartegoeden en obligaties, als via beperkte beleggingen in aandelen(fondsen). Het 

beleggingsprofiel van de stichting is  defensief . De beleggingen worden uitbesteed aan een 

bank danwel professionele vermogensbeheerder.   

Vermogensverantwoording 

Iedere bestuursvergadering zal de penningmeester een actueel vermogensoverzicht 

overleggen.  De jaarrekening wordt door een extern administratiekantoor opgesteld en 

wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.   



Criteria voor subsidiëring projectaanvragen 
1. De aanvragen moeten passen binnen de doelstelling van de Stichting Charlotte Fonds 

en daarom betrekking hebben op mensen met een lichamelijke en/of meervoudige 

handicap. Het betreft met name bijdragen op het gebied van educatie, behandeling, 

zorg en onderzoek. 

2. Alleen projectaanvragen van rechtspersonen worden financieel ondersteund. Er 

wordt geen steun verleend aan individuele personen. 

3. Aanvragende rechtspersonen moeten gevestigd zijn in de regio Midden-Brabant. In 

uitzonderingsgevallen kan het bestuur besluiten ook projectaanvragen buiten de 

regio Midden-Brabant te honoreren. 

4. De grootte van het te subsidiëren bedrag moet in overeenstemming zijn met de 

draagkracht van het Charlotte Fonds. De hoogte van een financiële bijdrage wordt 

steeds per projectaanvraag door het bestuur bepaald. 

5. Aanvragen voor financiële ondersteuning dienen altijd schriftelijk te worden 

ingediend. Zij moeten zijn voorzien van een deugdelijke motivering en van een 

financiële onderbouwing, alsmede van een projectplan waarin de uit te voeren 

activiteiten worden omschreven. 

6. Aanvragen van rechtspersonen moeten worden voorzien van een kopie van de 

oprichtingsakte van deze rechtspersoon, alsmede van een recent financieel 

jaarverslag en een overzicht van de bestuurssamenstelling. 

7. Indien het project, waarvoor een aanvraag wordt ingediend, ook door andere 

instanties (fondsen en/of overheden) gefinancierd wordt, dan dient dit vermeld te 

worden. Bovendien moet worden aangegeven waarom deze financiering van derden 

als onvoldoende wordt beschouwd. 

8. Van de aanvrager wordt na afloop van het project een inhoudelijk en financieel 

verslag verwacht. 

  



9. Aanvragen worden ingediend bij het secretariaat. De secretaris maakt van de 

betreffende aanvraag een dossier en beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de 

criteria. Ontbrekende gegevens worden zo nodig opgevraagd alvorens de aanvraag 

ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de medebestuursleden. 

10. Aanvragen kunnen ook buiten een bestuursvergadering worden goedgekeurd of 

afgewezen. De secretaris stuurt de verzoeken daarvoor per post of per e-mail aan 

alle bestuursleden en deze reageren vervolgens eveneens per post of per e-mail. 

11. De voorkeur van de stichting gaat uit naar duurzame projecten voor een langere 

periode. 

Publiciteit 
Doelstelling en actuele gegevens over de Stichting Charlotte Fonds zijn opgenomen op de 

website www.charlottefonds.nl. 

In voorkomende gevallen zal contact worden gelegd met de regionale pers. 

Tot slot zal verder worden gewerkt aan het uitbreiden van contacten in de richting van het 

bedrijfsleven en gevestigde Goede Doelen stichtingen/fondsen. 

Tot slot 

De zorgvuldigheid, zoals deze bij fondsenwerving is vereist, vraagt om een goede 

communicatie. Een adequate afstemming is noodzakelijk en dit betekent dat in alle situaties 

er snel en open gecommuniceerd moet worden zodat alle betrokken partijen elkaar volledig 

informeren over fondsen en schenkingen ten behoeve van de doelgroep waarop wij ons 

richten. 

Tilburg, november  2019 
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