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2. Inleiding 
 
Stichting Heembouw/Fam. van Berkel is opgericht om – mede – invulling te geven 
aan het feit dat Heembouw het maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in 
het vaandel heeft staan. De stichting dankt haar oprichting aan de familie Van Berkel, 
die thans als grootaandeelhouders bij Heembouw betrokken zijn. De familie heeft 
met de oprichting en het bijeengebrachte vermogen mogelijk gemaakt dat Algemeen 
Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) op onderwerpen als onderwijs, zorg, cultuur, 
natuur & duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking in binnen- en buitenland 
ondersteund zullen kunnen worden. Mogelijkerwijs gaat de Stichting op termijn eigen 
projecten ontplooien, die binnen de statutaire doelstelling en ANBI-voorwaarden 
passen. 
 
 

3. Doelstelling 
 
De doelstellingen van de Stichting zijn: 

a. het bevorderen van welzijn,  
b. het bevorderen van cultuur,  
c. het ondersteunen, bevorderen of uitvoeren van onderwijs, wetenschap en 

onderzoek,  
d. de bescherming van natuur en milieu (waaronder begrepen het bevorderen 

van duurzaamheid),  
e. het ondersteunen van gezondheidszorg,  
f. het ondersteunen van jeugd- en ouderenzorg, en/of  
g. het ondersteunen van ontwikkelingssamenwerking. 

 
De stichting tracht deze doelstelling te bereiken door: 

a. het ter beschikking stellen van middelen aan ANBI’s voor de uitvoering van 
projecten binnen voornoemde doelstellingen; 

b. het zelf initiëren en uitvoeren van projecten en activiteiten binnen voornoemde 
doelstellingen en de ANBI-voorwaarden; 

c. het bieden van financiële, educatieve, sociale, technische en juridische 
ondersteuning aan voornoemde projecten en activiteiten. 

 

4. Activiteiten van de stichting 
 
De stichting zal in de eerste periode zich richten op het identificeren van ANBI’s die 
naar de mening van het bestuur voldoen aan de doelstelling. Daaruit zullen een 
aantal ANBI’s worden gekozen waaraan een geldelijke bijdrage zal worden geleverd. 
In deze beginperiode van de stichting is het nog niet de verwachting dat eigen 
initiatieven worden ontplooid.  
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De stichting is van plan om in 2021 een geldelijke bijdrage te doen aan de volgende 
ANBI’s: 

1. Stichting Droomdag 
2. Stichting Sinar Pelangi Nederland 
3. Stichting Mercy Ships 
4. Stichting ZGT Overzee 

 
De stichting wenst geen aanvragen te ontvangen, maar zal slechts uit eigen 
beweging ondersteuning gaan bieden. 

 
5. Wijze van werving van gelden 
 
De stichting ontvangt van de familie Van Berkel middels schenkingen een aandeel in 
het vermogen van Heembouw Beheer B.V. De jaarlijkse dividenduitkering op deze 
aandelen zal worden aangewend ter ondersteuning van de goede doelen (zijnde 
ANBI’s). 
 
Daarnaast staat de stichting open voor donaties en giften van anderen. 
 

6. Bestuur en beheer van het vermogen 
 
De Stichting heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het 
vermogen. 

 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een 
penningmeester. 
- Voorzitter is de heer J. Blokhuis, woonachtig te IJsselstein 
- Secretaris is mevrouw P.M. Boeff-Schouten, woonachtig te Roelofarendsveen 
- Penningmeester is de heer L.P. Nieuwenhuis, woonachtig te Sassenheim 
 
Vergaderen 
Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering.  
Hiervan worden notulen opgemaakt. 
 
Activiteiten 
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht: 

- Het opzetten en begeleiden van projecten; 
- Het selecteren van bestemmingsdoelen. 

 
Financiën 
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die 
hierbij horen zijn onder meer: 

- Jaarlijks een begroting opstellen; 
- Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren; 
- Beheren van de gelden; 
- Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen. 
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Vergoedingen 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De kosten 
van bestuursleden worden vergoed, een en ander voor zover mogelijk binnen de 
wettelijk voorwaarden voor bestuurders van ANBI’s. 
 
 

7. Besteding van het vermogen 
 
Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Heembouw/Fam. 
van Berkel 

- De inkomsten van de stichting (dividend Heembouw Beheer B.V.) worden 
aangewend om ANBI’s te steunen die voldoen aan de voornoemde 
doelstelling. Uiteraard worden eerst de kosten van de stichting in mindering op 
de inkomsten gebracht. 

- Conform de voorwaarden van de initiële schenkingen, zal het belang in 
Heembouw Beheer B.V. als stamvermogen in stand worden gehouden.  

- De stichting heeft geen doelstelling winst te maken. Daarnaast zal de stichting, 
conform de doelstelling en het vorenstaande, niet meer vermogen aanhouden 
dan noodzakelijk is voor haar activiteiten.  

 


