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VOORWOORD 

Onder het motto “Breng de Doelen verder” heeft Stichting De Doelen Steunfonds zich in 2016 wederom ingezet 

voor de instandhouding, het onderhoud en de vernieuwing van het gebouw en de programmering van de Doelen. 

Met giften van bedrijven en particulieren wil het Steunfonds bijdragen aan specifieke activiteiten van de Doelen, 

zoals educatieprogramma’s, talentontwikkeling en bijzondere internationale coproducties.   

Het Steunfonds heeft zich in 2016 met vereende krachten ingezet om de banden met het Rotterdamse 

bedrijfsleven aan te halen en ondernemend Rotterdam te betrekken bij de Doelen. Het vijftig jarig jubileum van de 

Doelen in 2016 was een dankbare case for support. Het is gelukt om met het Steunfonds een substantiële 

bijdrage te leveren aan deze jubileumviering. Veel werk was daar natuurlijk al voor verzet in 2014 en 2015.  

Gelukkig is het ook weer gelukt om voor de reguliere activiteiten van de Doelen in 2016 giften op te halen. De 

trouwe steun van vele particuliere begunstigers die structureel bijdragen vormt daarvoor een stevige basis.    

In dit verslag leest u een gedetailleerde terugblik op het gevoerde beleid en de resultaten van 2016. Het bestuur 

van het De Doelen Steunfonds dankt alle begunstigers voor hun vertrouwen en zeer gewaardeerde financiële 

bijdragen in 2016. U brengt de Doelen verder!   

 

 

Marianne de Waard-Preller 

Voorzitter Stichting De Doelen Steunfonds 
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BESTUURSVERSLAG 

Inleiding 

Het bestuur van Stichting De Doelen Steunfonds, hierna te noemen “Steunfonds”, legt in dit verslag rekenschap 

af over het gevoerde beleid gedurende het jaar 2016.   

Doelstelling 

De statutaire doelstelling van het Steunfonds luidt als volgt: 

“Het financieel ondersteunen dan wel op andere wijze zorgen voor  de instandhouding, het onderhoud en de 

vernieuwing van het concert- en congresgebouw de Doelen te Rotterdam (“de Doelen”) en het bevorderen  van 

de activiteiten in de Doelen zodat daardoor de lokale, nationale en internationale positie van de Doelen als 

concertgebouw wordt gewaarborgd en bevestigd, alsmede al hetgeen tot het vorenstaande bevorderlijk kan zijn”. 

Het Steunfonds fungeert als steunstichting van de Doelen op het gebied van de instandhouding, het onderhoud 

en de vernieuwing van het gebouw en de programmering. Speciale aandacht gaat uit naar projecten of 

activiteiten van de Doelen die gericht zijn op educatie, talentontwikkeling, innovatie en het bereiken van nieuw 

publiek. Daarnaast zet het Steunfonds zich in voor het vinden van financiering voor eenmalige, grootschalige, 

gebouw- of programma-gerelateerde projecten van de Doelen, die de reguliere middelen sterk overschrijden.  

Bestuur 

Het De Doelen Steunfonds hanteert het bestuursmodel en wordt bestuurd door een onafhankelijk en onbezoldigd 

bestuur. Het bestuur onderschrijft de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur, waarbij in het bijzonder 

de positie van het Steunfonds als fondsenwervende organisatie ten behoeve van de culturele instelling de Doelen 

in ogenschouw wordt genomen. Daarbij erkent het Steunfonds het belang van het integer en transparant 

handelen door het bestuur. 

Het bestuur van het Steunfonds bestaat uit ten minste drie personen met inbegrip van de voorzitter van het 

bestuur. De voorzitter van het bestuur wordt benoemd door én uit het midden van de Raad van Toezicht van 

Stichting Concert- en congresgebouw de Doelen. Daarmee is een linking pin tussen het Steunfonds en de Raad 

van Toezicht van de Doelen gewaarborgd. Benoeming van de overige leden van het bestuur geschiedt door het 

bestuur van het Steunfonds na overleg met het bestuur, tevens directie, van de Doelen.  

Het bestuurslidmaatschap kent twee zittingstermijnen. De eerste termijn beslaat vier jaar. Herbenoeming kan 

plaatsvinden voor een tweede en laatste termijn van vier jaar. Een uitzondering kan worden gemaakt bij de 

benoeming of herbenoeming. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester; deze 

functies kunnen in één persoon worden verenigd. Het bestuur komt ten minste vier maal per boekjaar in 

vergadering bijeen. 
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Het bestuur van het Steunfonds bestond per 31 december 2016 uit zes leden: 

- Marianne de Waard - Preller (voorzitter) 

-  Jeanette Baljeu 

-  Catharina Bieringa - de Jong (secretaris) 

- Roland Teixeira 

-  Rudy Voogd   

- Hen Vrolijk 

Voor de bestuursleden Vrolijk en Voogd was 2016 volgens het rooster van aftreden het laatste jaar van hun 

bestuurslidmaatschap bij het Steunfonds. Van hen is informeel afscheid genomen in de laatste 

bestuursvergadering van 2016.  

Het bestuur kwam in 2016 vijf keer bijeen: 28 januari, 31 maart, 6 juni, 1 september en 24 november.  

Onderwerpen die aan de orde zijn geweest in de bestuursvergaderingen zijn:  

- Jaarverslag en jaarrekening 2015  

- Samenstelling en uitbreiding van het bestuur 

- Particuliere fondsenwerving; beleid en resultaten 

- Sponsorwerving; beleid, prospects en resultaten 

- 50-jarig jubileum van de Doelen; jubileumprojecten, financieringsbehoefte en proposities  

- Opzet en verkoop Doelen Businesscard 

- Opzet en organisatie Business Buren Borrel 1 september 2016 i.s.m. Rotterdam Central District 

- Opzet en organisatie PA-bijeenkomst 1 juni 2016 i.s.m. VNO-NCW West 

- Financiële situatie Steunfonds 2016 en besteding middelen 2016 

- Beleidsplan 2017 – 2020 

- Plan van Aanpak 2017 

Dagelijkse gang van zaken 

De dagelijkse gang van zaken en de uitvoerende taken van het Steunfonds 

zijn ondergebracht bij de afdeling Relatiemanagement van de Doelen. Irma 

van Lierop, hoofd van deze afdeling, functioneert als directeur van het 

Steunfonds en is in die rol belast met het formuleren van 

beleidsvoornemens, het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en de aansturing 

en uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden.  

De kosten van de personele inzet voor het Steunfonds worden volledig 

betaald door de Doelen. Bij het Steunfonds zijn aldus geen personeelsleden 

in dienst. De financiële administratie van het Steunfonds is ondergebracht bij 

de Doelen. De jaarrekening van het Steunfonds wordt beoordeeld door een 

accountant. 

 

Irma van Lierop, directeur Steunfonds 
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Communicatie 

Het Steunfonds streeft naar heldere informatievoorziening en een goed en passend relatiebeheer met zijn 

begunstigers. Informatie over het Steunfonds is te vinden op de website van de Doelen via  

www.dedoelen.nl/steunfonds. In het drie keer per jaar verschijnend Doelenmagazine worden structureel twee 

pagina’s besteed aan informatie over het Steunfonds.  Ook in de Abonnementenbrochure 2016/2017 stonden 

twee pagina’s over het Steunfonds. 

 

pagina in Doelen magazine 

http://www.dedoelen.nl/steunfonds
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WERVING 

 

Stichting De Doelen Steunfonds onderneemt de volgende wervingsactiviteiten voor de Doelen: 

 

- Werving van eenmalige/structurele/periodieke giften van particulieren 

- Werving van nalatenschappen 

- Werving van Fondsen op Naam 

- Werving van sponsorbijdragen en donaties van bedrijven 

- Werving van sponsoring in natura van bedrijven en particulieren 

- Werving van donaties van vermogensfondsen 

- Werving van donaties van loterijen 

De meeste aandacht gaat uit naar bijdragen van particulieren en bedrijven. Vanuit de Doelen worden doorgaans 

de vermogensfondsen aangeschreven, dus die lopen niet via het Steunfonds.   

 

Wervingsdoelstelling 2016 

Aan het begin van 2016 heeft de directie van de Doelen bij het Steunfonds een voorstel ingediend voor de 

projecten waarvoor in 2016 financiële ondersteuning nodig is. Uit dit voorstel vloeide een 

fondsenwervingsdoelstelling van het Steunfonds ter hoogte van € 135.000 voor 2016. Daarnaast vroeg de Doelen 

aan het Steunfonds om onverminderd door te gaan met het werven van bijdragen voor het jubileum van de 

Doelen in 2016.  
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Particuliere werving 2016 

Er zijn drie particuliere geefkringen bij het Steunfonds, namelijk Donateurs, Schutters en Patronen.  

 Donateurs doneren per periode (maand/kwartaal/halfjaar/jaar) structureel of eenmalig via automatische 

incasso. Een Donateur bepaalt zelf hoeveel en hoe vaak hij/zij doneert.  

 Schutters en Patronen schenken aan het Steunfonds respectievelijk minimaal € 500 en € 5.000 per jaar 

gedurende 5 jaar. Deze periodieke schenking wordt vastgelegd middels een formulier van de belastingdienst. 

De werving van particuliere begunstigers gebeurt vooral via telefonische benadering van trouwe bezoekers van 

de Doelen. Daarnaast wordt het Doelen magazine ingezet (2 pagina’s per editie) en worden tal van 

contactmomenten met bezoekers in de Doelen benut voor werving.  

In najaar 2016 zijn twee wervingscampagnes onder particulieren uitgevoerd. Eén campagne was gericht op het 

vergroten van de bijdrage van bestaande Donateurs. Maar liefst 30% van de benaderde Donateurs reageerde 

positief en verhoogde (de  frequentie van) het donatiebedrag.  

De andere campagne richtte zich op de werving van nieuwe Donateurs onder trouwe bezoekers van de Doelen. 

De respons van deze campagne was 10%.  

Werving van Bedrijfsleven 2016 

Voor de werving van giften van het bedrijfsleven wordt voortdurend gezocht naar potentiële sponsors. Het 

netwerk van de bestuursleden en de directeur van het Steunfonds is daarvoor zeer belangrijk, net als dat van het 

bestuur en de Raad van Toezicht van de Doelen. Als er bij een bedrijf sprake is van een inhoudelijke relevantie of 

interesse om een bepaalde activiteit of ruimte in de Doelen te steunen, wordt een voorstel op maat gemaakt.  

Een nieuwe activiteit in 2016 was de organisatie van een bijeenkomst voor PA’s van bestuurders en managers in 

het Rotterdamse bedrijfsleven. Samen met VNO-NCW Regio Rotterdam werd een groep van 100 PA’s 

aangeschreven. Op 2 juni 2016 werden ca. 50 PA’s ontvangen in de Doelen voor een rondleiding achter de 

schermen en een inhoudelijk programma met sprekers. De bijeenkomst werd zeer goed ontvangen en krijgt een 

vervolg in 2017. We zien PA’s als een belangrijke schakel in het creëren van interesse bij het Rotterdamse 

bedrijfsleven voor de Doelen.   

Op 1 september werd – inmiddels traditiegetrouw - de Business Buren Borrel in de Doelen georganiseerd in 

samenwerking met de Vereniging Rotterdam Central District.  Zakelijke buren van de Doelen, dus bedrijven 

gevestigd in de directe omgeving van het Schouwburgplein, werden uitgenodigd voor een bijeenkomst op het 

New Horizon Muziekplein. Deze bijeenkomst levert niet direct sponsorinkomsten op, maar draagt wel bij aan de 

bekendheid van de Doelen in Rotterdam Central District.  

De in 2015 geïntroduceerd Doelen Businesscard is ook nog in het voorjaar van 2016 verkocht als bijdrage aan 

het jubileum van de Doelen. Deze loyaltykaart voor bedrijven (€ 1.966 ex BTW) bood in het jubileumjaar diverse 

privileges in de Doelen zoals vrijkaarten, korting op zaalhuur en korting op advertentieruimte in het Doelen 

magazine.  
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RELATIEBEHEER 

Vanuit het Steunfonds wordt veel tijd gestoken in het onderhouden van de relatie met bestaand en potentiële 

begunstigers en het nakomen van de afgesproken tegenprestaties.  

Relatiebeheer particuliere begunstigers 

In 2016 zijn alle Donateurs, Schutters en Patronen uitgenodigd voor het jubileumfeest van de Doelen op 18 mei 

2016. Dit werd door velen zeer op prijs gesteld. 

“Ook namens mijn partner, wil ik U hartelijk danken voor het fantastische Jubileumfeest, van deze middag. We 

hebben ontzettend genoten en vinden dat we heel erg geboft hebben, dat we het feest mochten meemaken. Een 

prachtig , afwisselend muziekprogramma en -optredens, een goede catering en een feestelijke entourage. Fijn, 

dat we erbij mochten zijn ! Hartelijke groeten, Corry Min (en Han van Heuven)” 

 

Ieder jaar krijgen Donateurs als dank voor hun steun ook een vrijkaart voor een door de Doelen uitgekozen 

concert, meestal uit de eigen programmering. Een tweede concertkaart is met fikse korting verkrijgbaar. Schutters 

en Patronen worden ook uitgenodigd voor dit concert. In 2016 konden de particuliere begunstigers aan het einde 

van het jaar kiezen uit zes concerten uit verschillende genres.  

 13 november om 20.15 uur: Calefax & Remy van Kesteren  

 22 november om 20.15 uur: Noord Nederlands Orkest, Joseph Clark, Jennie Lena  

 2 december om 20.15 uur: Iberi traditioneel mannenkoor uit Georgië  

 12 december om 20.15 uur: Orchestra & Choir of the Age of Enlightment  

 14 december om 20.15 uur: Jazz Orchestra of the Concertgebouw en Georgie Fame  

 19 december om 20.15 uur: Frommermann  

 

De respons op de uitnodiging was goed. Op de programmatoelichting van de betreffende concerten stond een 

speciaal dankwoordje, gericht aan de aanwezige Donateurs.  

De Schutters en Patronen  zijn in 2016 ook een aantal keren uitgenodigd voor het bijwonen van een bijzonder 

concert uit de eigen programmering van de Doelen. Ook heeft deze groep in februari een exclusieve presentatie 

van het nieuwe seizoen 2016/2017 bijgewoond, verzorgd door hoofd programma van de Doelen, Neil Wallace. De 

Schutters kregen ook voorrang bij de abonnementenverkoop voor seizoen 2016-2017.   

Aan het begin van het nieuwe seizoen, op 24 september 2016, ontvingen we de Schutters voor een gezellige 

seizoensborrel en aansluitend concertbezoek. Men kon daarbij kiezen tussen het jazzconcert van Ruben Hein in 

de Jurriaanse Zaal en Sinfonia Rotterdam in de Grote Zaal.  
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Relatiebeheer zakelijke begunstigers 

De sponsors (bedrijven) en zakelijke relaties van het Steunfonds werden in 2016 in het kader van relatiebeheer 

uiteraard uitgenodigd voor het grote jubileumfeest van de Doelen op 18 mei 2016. Op zaterdag 11 juni 2016 

waren alle (jubileum)sponsors aanwezig bij het geweldige concert van de Berliner Philharmoniker ter afsluiting 

van het jubileumjaar van de Doelen.  

Het jubileumboek van de Doelen is ingezet als relatiegeschenk voor de 

zakelijke begunstigers. Jubileumsponsors kregen als tegenpresentatie 

meerdere exemplaren van het boek, om zelf weer in te kunnen zetten als 

relatiegeschenk.  

“Bij thuiskomst van vakantie trof ik het werkelijk schitterende 

jubileumboek aan, dat ik van jullie mocht krijgen. Ik ga zeker in de 

geschiedenis van de Doelen neuzen. 

Heel veel dank en hartelijke groet, Rob van Weelde” 

 

Daarnaast organiseerden sponsors zelf ook ontvangsten in de Doelen.   

 Bank of China ontving meer dan 100 relaties bij het concert van Yundi op 1 maart 2016.  

 Indofin / Middelland Beheer ontving als concertsponsor gasten bij het Koninklijk Concertgebouworkest 

op 8 april 2016.  

 Tornante Trainingen ontving gasten bij het concert van het Noord Nederlands Orkest op 22 november 2016.  

 Rabobank Rotterdam ontving gasten bij een concert van het Orkest van de Achttiende Eeuw op 12 

december 2016. 

 
Sponsorontvangst Bank of China   
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TOEZEGGINGEN 

Particulieren 

In 2016 wierf het Steunfonds 135 nieuwe structurele Donateurs. Daarnaast deden 33 particulieren een eenmalige 

gift aan het Steunfonds, variërend van € 15 tot € 200. Het totale aantal Donateurs van het Steunfonds aan het 

eind van 2016 was 488. De gemiddelde bijdrage van een Donateur ligt rond de € 80. Opvallend is dat steeds 

meer Donateurs hun gift vastleggen als periodieke schenking. Ook voor een relatief kleine gift is er dus interesse 

in fiscaal voordelig schenken.   

In 2016 hebben 60 particulieren een periodieke schenking van € 500 of meer ten gunste van het Steunfonds  

gedaan. In 2015 waren dat er 55. Deze groep begunstigers zijn Schutter van de Doelen. De meeste Schutters 

voor wie 2016 de laatste termijn van hun periodieke schenking aan het Steunfonds was, hebben hun steun 

verlengd met een nieuwe periodieke schenking voor de periode 2017-2021.   

Bestuurslid Rudy Voogd organiseerde zijn 75
ste

 verjaardag in de Doelen en riep zijn gasten op om in plaats van 

een cadeau aan hem te geven, een donatie te doen aan het Steunfonds. Dit heeft een bedrag van ruim € 8.000 

opgeleverd voor het Steunfonds.  

Het Steunfonds ontving in 2016 in totaal aan donaties en giften van particulieren een bedrag van € 85.174. Dat is 

een groei van 34% ten opzichte van 2015 (€ 63.725).  

Bedrijven 

Het Steunfonds ontving in 2016 een bedrag van € 41.780 aan donaties en toezeggingen van bedrijven. 

 NautaDutilh (bijdrage aan de Kindermuziekweek 2016) 

 Tornante Trainingen (algemene bijdrage ten behoeve van de eigen programmering van de Doelen) 

 Van Weelde Shipping (algemene bijdrage ten behoeve van de eigen programmering van de Doelen) 

 Rabobank Rotterdam (bijdrage aan jubileumproject Play) 

 Van de Plas & Kabouw  (aanschaf Doelen Businesscard als bijdrage aan jubileum) 

 Mampaey Installaties (idem) 

 TDE-lighttech (idem) 

 BIS BV (gift voor jubileum) 

 Schaap Geluid (idem) 

 Facilicom (idem) 

Het totaal aan ontvangen giften van bedrijven en particulieren in 2016 komt daarmee in totaal uit op € 126.954.  
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BESTEDING VAN MIDDELEN 

 

Het Steunfonds kent alleen bijdragen toe ten behoeve van activiteiten van de Doelen voor zover deze passen 

binnen de statutaire doelstellingen van het Steunfonds. Over de besteding van de door het Steunfonds geworven 

middelen beslist het bestuur, met inachtneming van de specifieke wensen en prioriteiten van de Doelen. De 

besluitvorming geschiedt na overleg met de directie van de Doelen die projecten en activiteiten ter financiering 

voordraagt.  

Het Steunfonds heeft in 2016 een bedrag van € 100.648 uitgekeerd aan de Doelen. Hieronder volgt een 

toelichting op een aantal activiteiten van de Doelen die mede mogelijk zijn gemaakt met deze bijdrage vanuit het 

Steunfonds. Voor een volledig overzicht van de gerealiseerde programmering van de Doelen in 2016 wordt 

verwezen naar het jaarverslag van de Doelen.  

Masterclasses 2016 

De Doelen organiseert op regelmatige basis masterclasses voor studenten van Codarts. De aanwezigheid van 

topdirigenten en topmusici in de eigen programmering van de Doelen wordt ten volle benut, door deze 

professionals masterclasses te laten verzorgen met jong talent. Deze masterclasses zijn gratis toegankelijk voor 

publiek. Het doel van masterclasses is tweeledig: het biedt het publiek de kans om een grootmeester op een 

compleet andere manier en van heel dichtbij aan het werk te zien. Daarnaast krijgt jong talent een kans om tips & 

tricks te leren van gevestigde namen. In 2016 organiseerde de Doelen masterclasses met o.a. Imogen Cooper 

(piano), Joseph Moog (piano), Geert Bierling (orgel) en Kristian Bezuidenhout (fortepiano).  

DoelenCampus 2016 

DoelenCampus is de verzamelnaam voor alle educatieve activiteiten die de Doelen – meestal gratis - rondom de 

concerten uit de eigen programmering verzorgt. Het gaat om concertinleidingen, workshops, nagesprekken, 

programmatoelichtingen, meet & greets, lezingen, openbare masterclasses, achtergrondverhalen in diverse 

Doelen media etc etc.  Het Steunfonds heeft bijgedragen aan vergoedingen voor externe deskundigen die ingezet 

worden als inleider of workshopdocent, kosten voor externe redacteuren en het drukwerk van 

programmatoelichtingen (50.000 boekjes per jaar), externe tekstschrijvers van achtergrondverhalen etc.  

Kindermuziekweek 2016 

De Kindermuziekweek is een tiendaags festival waar kinderen (0 t/m 

12 jaar) op een interactieve manier middels workshops, 

voorstellingen, lesmateriaal en randprogrammering in contact worden 

gebracht met live uitgevoerde (klassieke) muziek van wereldniveau. 

De achtste editie vond plaats van vrijdag 1 april tot en met zondag 10 

april 2016 in diverse concertzalen in de Doelen. Het Steunfonds heeft 

NautaDutilh bereid gevonden om dit evenement te sponsoren met 

een bedrag van € 10.000.  

  
Kindermuziekweek 
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Innovatieve programmering 2016 

Het Steunfonds heeft bijgedragen aan de volgende innovatieve, nieuwe en kostbare activiteiten in de eigen 

programmering van de Doelen.  

 The Tempest Part I met Capella de la Torre (vrijdag 7 oktober 2016) 

o De Doelen eert in seizoen 2016/2017 de 400ste sterfdag van William Shakespeare met een 

theatrale vierdelige concertserie rond zijn toneelstuk The Tempest. In Part I speelden de Belgische 

sopraan Cécile Kempenaers en het geroemde blazersensemble Capella de la Torre.  

 

 Soirée Marocaine (zaterdag 22 oktober 2016) 

o Een muzikaal programma met Andalusische muziek, Zuid-Berberse trancemuziek, klassieke 

Marokkaans-Arabische muziek, opzwepende volksmuziek en vele andere muziekstijlen uit Marokko.  

De optredens werden gegeven door topartiesten uit Marokko die door een miljoenenpubliek 

gewaardeerd worden. 

  

 Tokyo Symphony Orchestra (woensdag 26 oktober 2016) 

o Het Tokyo Symphony Orchestra vierde in 2016 zijn zeventigjarig jubileum met een Europese 

tournee, waarbij het voor het eerst in zijn geschiedenis ook de Doelen in Rotterdam aandeed.  

 

 Terje Isungset (vrijdag 28 oktober 2016) 

o Een spectaculair concert van de Noorse percussionist Isungset waarin hij op instrumenten van 

eeuwenoud ijs speelt. De minimalistische, Noorse traditionele muziek gebaseerde klanken werden 

tijdens dit concert teweeggebracht door ijspercussie, ijshoorn, elektronica en de ijzig mooie 

zangstem van Maria Skranes.  

 

 Kinderkerstvoorstellingen “Twinkel Twinkel”  (24 en 26 december 2016) 

o In opdracht van de Doelen ontwikkelde Ageeth de Haan samen met artist in residence Yannick 

Hiwat (viool) een kerstvoorstelling voor de allerkleinste concertbezoekers van de Doelen (2+).  

 

 

IJsconcert 
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VOORUITBLIK 2017 

Het Steunfonds gaat zich in 2017 met onverminderde inzet richten op het vinden van steun voor de 

instandhouding, het onderhoud en de vernieuwing van het gebouw en de programmering van de Doelen.  

Om de kansen voor sponsoring en bedrijfsdonaties te vergroten zal het bestuur van het Steunfonds in 2017 

uitgebreid worden met een aantal bestuursleden dat een omvangrijk en kansrijk netwerk heeft in het Rotterdamse 

bedrijfsleven.  

De groep particuliere begunstigers blijft zorgen voor de belangrijkste basisinkomsten van het Steunfonds. Daarom 

moet er ook in 2017 weer veel aandacht besteed worden aan het relatiebeheer met deze groep gevers. Ook is 

het van belang dat de Schutters die in 2017 hun laatste termijn van hun periodieke schenking betalen, aan boord 

blijven en verlengen met tenminste vijf jaar.  

In 2017 start een traject voor de werving van nalatenschappen, een inkomstenbron die voor de Doelen nog niet 

actief is aangeboord.  

Voor 2017 begroot de stichting € 160.000 baten uit fondsenwerving bij een verwachte uitkering aan de reguliere 

begroting van de Doelen van € 156.000 en € 4.000 begrote bedrijfslasten.  




