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1. Algemeen
Op 12 november 2018 werd de Stichting Goede Doelen Week Berlicum-Middelrode 
opgericht. De stichting heeft ten doel de collectes van bij het Centraal Bureau 
Fondsenwerving (CBF)  aangesloten fondsen te combineren tot één collecte 
per jaar. Deze collecte wordt georganiseerd in Berlicum, Middelrode en de 
bijbehorende buitengebieden. Daarbij doet de stichting er alles aan om de kosten 
voor de organisatie van de Goede Doelen Week zo laag mogelijk te houden. Voor 
de reguliere collectes werd het steeds moeilijker om voldoende collectanten te 
vinden, de inwoners hebben steeds minder contant geld in huis; redenen waardoor 
de opbrengsten terugliepen. Met de verzamelde collectanten die voor alle doelen 
liepen kan het gehele gebied afgedekt worden, waardoor de opbrengst fors hoger 
wordt. De stichting heeft geen winstoogmerk.

2. Achtergrond
De organisaties die kiezen voor het houden van één gezamenlijke jaarlijkse collecte, 
zijn ervan overtuigd dat deze werkwijze voor zowel de inwoners als voor de eigen 
organisatie voordeel oplevert.  De inwoners worden immers vele malen minder 
benaderd, en voor de ‘Goede Doelen’ organisaties worden de onkosten voor de 
organisatie van de collecte gedrukt.  Zo worden de ‘Goede doelen’ zowel financieel 
als praktisch ondersteund bij de organisatie van de jaarlijkse collecte.   



3. Doelgroep
De stichting richt haar activiteiten op alle bedrijven en inwoners van Berlicum, Middelrode 
en de bijbehorende buitengebieden. Alle huishoudens krijgen in de week voorafgaand aan 
de collecte een envelop met een invulformulier thuisbezorgd waarop men kan aangeven 
hoeveel men aan welk fonds wil doneren. De inwoners kunnen kiezen uit contante betaling 
of éénmalige automatische incasso. In de collecteweek worden de enveloppen door de 
collectanten opgehaald, waarna de penningmeester zo snel mogelijk zorgt voor uitbetaling 
aan de fondsen volgens de juiste verdeelsleutel. 

4. Stichtingsbestuur
Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende drie personen:
Rieky Vos    voorzitter
Dona ter Beek  secretaris
Martien Swanenberg  penningmeester

Uiteraard krijgen zowel de bestuurders, als alle andere medewerkers geen énkele 
vergoeding voor hun werkzaamheden. 

5. Financiën 
De stichting tracht de kosten voor de organisatie van de GDW zoveel  mogelijk te drukken 
door het actief benaderen van sponsors en subsidieverleners. De kosten worden laag 
gehouden om zoveel mogelijk van de opbrengst aan de deelnemende Goede Doelen ten 
gunste te laten komen. Nogmaals zij benadrukt dat níémand geldelijke vergoeding krijgt 
voor verrichtte werkzaamheden en dat de stichting geen enkel winstoogmerk heeft.  
Na afloop van de GDW wordt zoveel mogelijk geld aan de Goede Doelen uitgekeerd, de 
stichting houdt uitsluitend een bedrag in kas, benodigd voor organisatie van de GDW in het 
volgend jaar. 
Dit eerste jaar is hiervoor een bedrag van € 1000,-  gereserveerd. 
De opbrengst wordt  na de collecte aan de fondsen uitbetaald en de financiële 
verantwoording en de opbrengst per fonds wordt z.s.m. ná de collecte op de website van 
de stichting gepubliceerd. 

6. Zakelijke informatie van de stichting Goede Doelen Week Berlicum-Middelrode
Postadres   Oude Pastorieweg 5, 5258 AA, Berlicum NB
Bankrekening  NL02 RABO 0336 2426 62
Inschrijving KvK  73074063
RSIN   8593.44.034
E-mail   info@GDWBerlicum.nl
Website  www.GDWBerlicum.nl


