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ALGEMEEN 

De Stichting Goede Doelen Week Berghem (verder te noemen de Stichting) organiseert voor 
de aangesloten goede doelen organisaties één gezamenlijke collecteweek per kalenderjaar. 
Daarnaast zet zij zich in om financiële middelen te verwerven om de organisatiekosten voor 
deze jaarlijkse collecte zo min mogelijk te laten drukken op de gezamenlijke collecte-
opbrengst. 

 

ACHTERGROND STICHTING GDW BERGHEM 
 
De Goede Doelen Week Berghem is ontstaan in 2021. Op 5 juli werd bij notariële akte de 
Stichting: ‘Goede Doelen Week Berghem’ opgericht.  
De stichting is opgericht om afzonderlijke collectes te vervangen door één gezamenlijke 
jaarlijkse collecte voor alle fondsen tegelijk. De collecteweek is voor de komende jaren 
vastgelegd in de 1e & 2e week van september.   
 
 
 

VISIE 

Stichting GDW Berghem stelt zich een samenleving voor waarin burgers en bedrijven samen 
met respect, interesse en solidariteit en betrokkenheid zorgdragen voor een ander. 

 

MISSIE 

De Stichting streeft ernaar om de deelnemende goede doelen financieel te ondersteunen. 
Hiervoor organiseert de Stichting één collecteweek per jaar en evenementen en activiteiten 
met als doel geld in te zamelen voor de aangesloten goede doelen. Met dit geld dragen wij bij 
aan de realisatie van de doelstellingen van deze goede doelen. De Stichting wil met deze 
gezamenlijke actie meer maatschappelijke bewustwording creëren en de betrokkenheid van 
inwoners vergroten. Dit om de goede doelen financieel te blijven ondersteunen. 

 

DOELSTELLING  

Het doel van de Stichting is: geld inzamelen voor alle aangesloten CBF goede doelen die al in 
Berghem actief waren met een jaarlijkse collecte. 

 

DOELGROEP 

De inwoners van Berghem zijn de doelgroep van de Stichting Goede Doelen Week Berghem. 



 4 

BESTUUR   

Het bestuur van de Stichting bestaat uit een dagelijks bestuur aangevuld met de voorzitters 
van de commissies. Het dagelijks bestuur en de voorzitters van de commissies vormen het 
vaste bestuur. Daarnaast is er een werkgroep waarin alle deelnemende organisaties zijn 
vertegenwoordigd.  

• Voorzitter:  Gontje van Duren  
• Secretaris:   Ellie de Groot 
• Penningmeester: Angelique Oudejans  

 
 

TAAKGROEPEN 

De stichting heeft drie commissies met de volgende voorzitters: 

Naam commissie   Voorzitter 
Communicatie  Rosita de Waal  
Collectantenadministratie  Daniëlle Toebast  
Sponsoring en materialen  Marcel Pennings 

 

WERKGROEP 

Zoals statutair is vastgelegd, is een werkgroep geformeerd bestaande uit coördinatoren van 
elk van de deelnemende goede doelen en het bestuur. Deze werkgroep vergadert minimaal 
één keer per jaar met het bestuur. Zij adviseert het bestuur over de gezamenlijke collecte, het 
vaststellen van de datum hiervan, de verdeling van de opbrengst, de toelating van nieuwe 
goede doelen organisaties en over het huishoudelijk reglement. Zij levert ook de leden van de 
kascontrolecommissie.  

 

FINANCIËN  
 
De Stichting wil geld ontvangen uit collecte(week) en sponsoring.  
De Stichting wil de kosten voor de organisatie van de collecteweek zo min mogelijk laten 
drukken op de collecteopbrengst, zodat deze maximaal ter beschikking komt aan de 
deelnemende goede doelen.  
Het geld dat voor de organisatie van de collecteweek bijeen wordt gebracht uit sponsoring, 
wordt besteed aan:  

• Drukwerk en collectematerialen  
• Aanschaf van banners en vlaggen 
• Ontwerp en onderhoud website  
• Vervanging, onderhoud en opslag van bovenstaande zaken  
• Onvoorziene kosten 
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VERANTWOORDING   

De Stichting is -conform haar statuten- verplicht een administratie te voeren en een 
jaarrekening op te stellen. Hieruit moet o.a. blijken welke bedragen zijn betaald aan 
onkostenvergoeding, welke zijn uitgegeven aan werving en organisatie en hoe het 
gecollecteerde bedrag is besteed en verdeeld over de deelnemende organisaties. Ook wordt 
vastgelegd wat de aard van de inkomsten en het vermogen van de Stichting is.  

De Stichting benadrukt dat de bestuurders zich vrijwillig inzetten en géén beloning ontvangen. 
Bij onkostenvergoeding gaat het uitsluitend en alleen om de werkelijk gemaakte kosten t.b.v. 
de Stichting.  

De ontvangen gelden uit de collecte worden jaarlijks uitgekeerd aan de aangesloten goede 
doelen organisaties na aftrek van de noodzakelijke kosten. De ontvangen gelden uit 
sponsoring worden aangewend voor de dekking van de kosten van de Stichting.  

Aan het eind van het boekjaar wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit 
wordt door de penningmeester de financieel opgesteld, waarin zijn opgenomen de balans, 
een staat van baten en lasten en uitkeringen over het betreffende boekjaar. De 
kascontrolecommissie zal de stukken controleren. Na goedkeuring wordt een overzicht 
gepubliceerd op de website.  

 
ZAKELIJKE INFORMATIE   

 
Secretariaat:   Stichting Goede Doelen Week Berghem 
Adres:    Het Reut 637, 5351 TH Berghem  
Emailadres:   secretaris@goededoelenweekberghem.nl  
Website:    www.goededoelenweekberghem.nl  
KVK-nummer:  83321268 
Rabobank IBAN:  NL86 RABO 0371 0126 43 
RSIN-nummer: 862828375 
Datum:   27 juli 2021 
 


