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1. Algemeen 

De oprichtingsdatum van de stichting “Vrienden van Charlotte Oord” is geweest 18 april 1989. De 
oprichtingsakte is gepasseerd bij notaris Van Bergh te Tilburg. De stichting is gevestigd te Tilburg en 
sedert 1 januari 2008 bij de belastingdienst aangemeld als een algemeen nut beogende instelling (ANBI 
instelling). 

Het initiatief voor de oprichting van de stichting “Vrienden van Charlotte Oord” is genomen door de 
stichting “Charlotte Oord” en de “Stichting Mytylschool Tilburg”. Op 11 maart 1998 is ten overstaan van 
notaris G.W.E.J. Appels  de naam van de stichting gewijzigd in “Stichting Charlotte Fonds” (hierna: ‘de 
Stichting’). 

Op 18 december 2000 zijn ten overstaan van notaris W.J.A.C. Daamen de statuten voor het laatst 
gewijzigd als gevolg van een aanpassing in de doelstelling van de Stichting. 

De doelstelling van de Stichting Charlotte Fonds is:  

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. 

Hoofdlijnen beleidskaders 

Stichting Charlotte Fonds ondersteunt initiatieven die kinderen, jongeren en volwassenen met een 
lichamelijke handicap in staat stellen een zo normaal mogelijk leven te leiden. Hierbij ondersteunen we 
onderzoek en richten we ons daarnaast op de terreinen vrijetijdsbesteding, scholing, behandeling en 
zorg. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Het Charlotte Fonds doet dit met behulp van particuliere 
donateurs en institutionele sponsoren, zoals bedrijven, organisaties en instellingen. De instelling zet zich 
hierbij voor minstens 90% in voor het algemeen belang en heeft vanuit die optiek geen winstoogmerk. 

Reikwijdte van de stichting 

De stichting Charlotte Fonds oriënteert zich op de Midden-Brabant situatie. In bijzondere gevallen kan 
ook buiten het werkgebied financiële of materiele steun worden verleend. 
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2. Gegevens stichting
Rechtsvorm   :  Stichting 
Statutaire naam   :  Stichting Charlotte Fonds 
Statutaire zetel   :  Tilburg 
Bezoekadres:   : Lage Witsiebaan 85, 5042DH Tilburg 
Postadres    :  Deltalaan 7, 5032TP Tilburg 
Website   : www.charlottefonds.nl 
E-mail:    :  info@charlottefonds.nl 
Datum akte van oprichting  :  18-04-1989 
RSIN:     :  807273636 
KvK- nummer   :  41097289 

3. Samenstelling bestuur  

Het bestuur bestaat uit een zestal bestuursleden:  
 De heer M. van de Laar  :  Voorzitter 
 De heer H. Verhoeven  :  Vice-Voorzitter 
 De heer G. Schalk   :  Penningmeester 
 Mevrouw M. ter Heegde-Snels :  Secretaris 
 De heer G. Akkermans  :  Bestuurslid 
 De heer B. Laureijssen  :  Bestuurslid 

De hierboven genoemde bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om met andere bestuurders 
verplichtingen voor de stichting aan te gaan. 

4. Beloningsbeleid 

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor de door hen in die hoedanigheid 
verrichte werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie 
worden vergoed, mits  niet bovenmatig.  

De stichting heeft geen personeelsleden in dienst. Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met 
name uitvoerende werkzaamheden) kan aan hen in voorkomende gevallen een marktconforme 
vergoeding worden toegekend. 

5. Verslaglegging activiteiten en financiele verantwoording

Voor de besteding van ons vermogen verwijzen wij naar ons financiele jaarverslag op de website. 
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6. Fondsenwerving 

Om de doelstelling van de Stichting te kunnen realiseren, is het gewenst om een ruim voldoende 
basisvermogen te verkrijgen uit fondsenwerving.  

Deze fondsenwerving kan zicht richten op particulieren (donateurs), maar ook op het bedrijfsleven, op 
serviceclubs en op landelijke goede doelen fonden/stichtingen. 

7. Administratie van de Stichting 

De financiele administratie van de Stichting wordt gevoerd door de penningmeester. De inkomsten en 
het vermogen worden beheerd door de bestuursleden. Per einde van ieder boekjaar worden de boeken 
van de Stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans, een staat van baten en 
lasten en de jaarstukken binnnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur aangeboden. 
De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. 

Het beheer van de effectenportefeuille is ondergebracht bij de Rabobank Tilburg. De stichting heeft 
hierbij een deel van haar vermogen in beheer gegeven. De Rabobank biedt een dienstverlening aan in de 
vorm van Rabo Beheerd Beleggen.  

Rabo Beheerd Beleggen is zakelijk weergegeven een vorm van discretionair vermogensbeheer.De 
stichting geeft op basis van een overeenkomst opdracht en verleent hierbij volmacht om namens de 
stichting en voor haar rekening en risico het vermogensbeheer activiteiten te verrichten. 

Hiertoe wordt in de administratie van de Rabobank een effectenrekening aangehouden op naam van de 
stichting waarop financiële instrumenten en liquiditeiten van de stichting bij de Rabobank worden 
bijgehouden en ten laste waarvan de Rabobank de verschuldigde bedragen kan incasseren en waarop 
de Rabobank de aan de stichting toekomende bedragen kan bijschrijven.  

8. Overig 

De stichting heeft een eigen website, te weten: www.charlottefonds.nl waarop zij o.a. de navolgende 
stukken publiceert 

- Algemene informatie over: initiatieven, activiteiten, voorwaarden voor aanvragen, data 
jaarlijkse bestuursvergaderingen, geschiedenis, bestuursleden, bezoek- en contactadres etc. 

- Financiele Jaarverslagen  
- (onderhavige) Verantwoording ANBI-status 
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