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INLEIDING

Doel
De Stichting Kleinood heeft ten doel:
Het verlenen van hulp aan gezinnen en personen in nood voor wat betreft huisvesting,
handicap (lichamelijk, zintuiglijk en/of verstandelijk) en waar mogelijk scholing.
Voorwaarde is dat het gezin of de persoon zelf de hulp niet kan bekostigen.
Het betreft personen of gezinnen in derdewereldlanden in Azië, Afrika, Midden- en Zuid
Amerika en enkele voormalige Oostbloklanden.
De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door investering en/of bemiddeling
naar derden voor het verlenen van hulp in natura of aanvullende financiering. Aanvragen
voor een bijdrage kunnen uitsluitend worden ingediend door medewerkers van de Stichting
Amarant Groep. Daarnaast is één van de voorwaarden dat ter plaatse een contactpersoon
aanwezig is die zich verantwoordelijk voelt voor de realisatie van een initiatief en het
afleggen van verantwoording.
Vermogen
In het eerste lid van artikel 3 van de statuten van de stichting staat opgesomd hoe de
stichting haar vermogen vormt en wel als volgt:






bijdrage van de Stichting Amarant, gevestigd te Tilburg
bijdragen van medewerkers van de Stichting Amarant
subsidies en donaties
verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking en gift
alle andere verkrijgingen en baten

Een korte terugblik
De Stichting is oorspronkelijk een initiatief van de raden van bestuur van de Stichting
Amarant (nu Stichting Amarant Groep) en de woningcorporatie WonenBreburg.
Uitgangspunt was dat beide organisaties jaarlijks een bijdrage van € 3.000,-- zouden geven
en dat getracht zou worden dit bedrag te verhogen door middel van bijdragen van de
medewerkers van beide organisaties. Uiteindelijk heeft WonenBreburg besloten niet
structureel te participeren en geen voordracht te doen voor de benoeming van een
bestuurslid, zoals aanvankelijk het plan was.
De formele oprichting van de stichting heeft plaatsgevonden op 28 februari 2008.
De stichting is door de fiscus aangemerkt als een “algemeen nut beogende instelling”
(A.N.B.I.). Dit houdt in dat giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn.
De stichting staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 17221483.
IBAN: NL44RABO0130165891.
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Bestuurssamenstelling

De samenstelling van het bestuur ultimo 2019 was als volgt:
naam

functie

woonplaats

mevrouw (Ans) J.A.M. van Beerendonk
mevrouw (Ellen) H.M.W. van Gestel
de heer (Hans) J.P.A. Geerts

voorzitter
secretaris
penningmeester

Tilburg
Tilburg
Molenschot

GANG VAN ZAKEN IN 2019
In 2019 is Stichting Kleinood vier maal in vergadering bijeengekomen.
Op 8 januari 2019 heeft een overleg plaatsgevonden met Stichting Amarant Helpt Ghana om
te onderzoeken of een samenwerkingsverband tussen beide stichtingen mogelijk is.
Op 8 mei 2019 heeft een vervolgoverleg plaatsgevonden waarbij is aangegeven dat
liquideren van Stichting Amarant Helpt Ghana de beste en snelste oplossing is.
Omdat er gedurende zowel 2019 als 2018 geen nieuwe aanvragen zijn ingediend heeft
Stichting Kleinood zich beraden over haar toekomst. Aanvragen blijven uit, ondanks PRacties. Wat hierbij ook meespeelt is dat volgens het Rooster van Aftreden Ans van
Beerendonk definitief per 28-02-2021 wil aftreden en Ellen van Gestel uiterlijk 28-02-2022.
Op 3 juni 2019 heeft een overleg plaatsgevonden met Sophie Bastijn, bestuurssecretaris van
Amarant, om met haar het voorgaande te bespreken. Sophie heeft een en ander vervolgens
besproken met Ronald Helder en de directie van Amarant. Hun conclusie is dat Stichting
Kleinood eigenlijk te klein is, onvoldoende volume heeft en daarom beter kan opgaan in een
landelijke organisatie.
In haar vergadering van 28 oktober 2019 heeft Stichting Kleinood besloten om nog niet
meteen tot opheffing over te gaan, maar een goede besteding te zoeken voor het eigen
vermogen. Daarom worden alle medewerkers die ooit een aanvraag hebben ingediend en
nog steeds werkzaam zijn bij Amarant, aangeschreven met de vraag of zij voor hun destijds
ingediende project, nogmaals een aanvraag willen indienen. Betreffende medewerkers
hebben op 27 november 2019 een brief ontvangen waarin is aangegeven dat zij tot 01 april
2020 kunnen reageren.
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FINANCIËN
BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Toelichting
Het bedrag van € 2,- bij de vordering op korte termijn betreft de rente over 2019 die in januari
2020 ontvangen is.
De liquide middelen bestaan uit het saldo van de betaalrekening ad € 572,- en € 23.595,-. De
schuld op korte termijn van € 12,- betreft de bankkosten over december 2019 die in 2020
werden betaald.
RESULTATENREKENING 2019

Toelichting
Van de Raad van Bestuur van de Amarant Groep werd de jaarlijkse gift van € 3.000,ontvangen. Het positieve resultaat over 2019 ad € 2.863,- is toegevoegd aan het eigen
vermogen dat thans € 24.158,- bedraagt.
Tilburg, 26-02-2020

J.A.M. van Beerendonk

H.M.W. van Gestel
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J.P.A. Geerts

