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INLEIDING 

Op 27 maart 2001 is ten overstaan van notaris Mr. H.P.Ch. van Dijk te Rotterdam de Teulings 

Stichting opgericht. In mei 2012 heeft het bestuur van de Teulings Stichting besloten de 

activiteiten op het gebied van het ondersteunen van goede doelen te moderniseren. Op 15 mei 

2012 is ten overstaan van notaris Mr. T.J. van Vuren te Rotterdam de naam gewijzigd in Coen 

Teulings Stichting en is de doelstelling van de stichting opnieuw geformuleerd. Sedert 1 januari 

2012 wordt de Coen Teulings Stichting door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen 

Nut Beogende Instelling (ANBI). 

 

STRATEGIE 

De Coen Teulings Stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan culturele, 

wetenschappelijke, levensbeschouwelijke, sociale en andere doelen op het gebied van opvoeding 

en opleiding, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Deze doelstelling wordt door 

het bestuur geïnterpreteerd als levend en richtinggevend. 

De missie van de Coen Teulings Stichting blijkt uit de geformuleerde doelstelling, en kan 

kernachtig worden omschreven als het financieel ondersteunen van organisaties op het gebied 

van opvoeding en opleiding en, bij voorkeur, het ondersteunen van specifiek geformuleerde 

projecten die een looptijd hebben van meerdere jaren. 

Ten einde deze missie te realiseren is het bestuur actief op zoek naar projecten die door het 

voltallige bestuur worden gedragen en passen binnen de doelstelling van de Coen Teulings 

Stichting.  

De Coen Teulings Stichting beoogt niet het maken van winst. 

Indien het bestuur, dat bevoegd is de Stichting te ontbinden, een dergelijk besluit zou nemen, zal 

een na ontbinding overblijvend eventueel batig saldo ten goede komen aan een algemeen nut 

beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling. 

 



 

BELEID 

Het Bestuur van de Stichting is zelf actief op zoek naar projecten die binnen de geformuleerde 

doelstelling kunnen worden ondersteund. Tevens staat het Bestuur open voor aanvragen voor 

ondersteuning van organisaties en instanties die binnen de doelgroep passen. Deze aanvragen 

zullen in eerste instantie door de individuele bestuursleden worden beoordeeld. Tijdens de 

eerstvolgende bestuursvergadering wordt de aanvraag door het voltallige bestuur besproken, en 

wordt al dan niet goedgekeurd. 

Indien het Bestuur heeft besloten grote of meerjarige projecten te ondersteunen zal de toezegging 

worden gedaan onder de voorwaarde dat tussentijds, naar tevredenheid van het bestuur, verslag 

wordt gedaan omtrent de voortgang van het project. Het daadwerkelijk overmaken van de 

toegezegde fondsen zal derhalve, op basis van deze tussentijdse rapportages, in meerdere 

tranches plaatsvinden. De projecten zullen doorgaans eveneens door bestuursleden worden 

bezocht. 

De werving van gelden geschiedt voornamelijk door de bestuursleden. Het bestuur streeft ernaar 

om de jaarlijkse inkomsten minimaal te handhaven op het niveau van het voorgaande jaar. Alle 

gelden die worden verkregen door schenkingen, subsidies, erfstellingen, legaten etc. zullen 

volledig worden aangewend voor de donaties aan de door het Bestuur goedgekeurde projecten en 

goede doelen. 

Het bestuur zal ten aanzien van iedere ondersteuning regelmatig overleg voeren met de directie of 

het bestuur van de ontvangende instantie, ten einde na te gaan of de financiële ondersteuning is 

gebruikt waarvoor deze door het bestuur bedoeld was. Tevens wordt overleg gevoerd om vast te 

stellen of verdere ondersteuning gewenst is, en of een dergelijke ondersteuning nog past binnen 

de door het bestuur geformuleerde doelstelling of het ter beschikking staande budget. 

 

Budget voor donaties en giften 

Het budget voor donaties en giften is het bedrag dat in een jaar beschikbaar is voor ondersteuning 

van projecten en initiatieven van de Coen Teulings Stichting. Het budget is o.a. gebaseerd op de 

inkomsten uit het voorgaande jaar, en wordt door het Bestuur voor het volgende kalenderjaar 

vastgesteld tijdens de laatste bestuursvergadering van een kalenderjaar. 

 

Het niet-toegewezen budget van het voorafgaande jaar en de vrijval door niet-opgevraagde 

financiële bijdragen worden toegevoegd aan het budget voor donaties en giften van een volgend 

jaar. 
 

 

 



Financieel 

De Coen Teulings Stichting  is een fondsenwervende instelling met vermogen. Doordat gebruik 

wordt gemaakt van de diensten van onbezoldigde medewerkers, en de bestuursleden eveneens 

geen remuneratie ontvangen, zijn de organisatiekosten nagenoeg nihil. 

 

 

BEHEER 

De Coen Teulings Stichting beschikt over een eigen bankrekening. Het vermogen waarover de 

Stichting kan beschikken bestaat uit liquide middelen, waarvan, indien zinvol, het niet 

onmiddellijk benodigde gedeelte op een deposito zal worden geplaatst bij een Nederlandse 

bankinstelling. 

Aangezien de Stichting een kleine omvang heeft is de organisatie eenvoudig van opzet. De door 

het bestuur genomen besluiten worden uitgevoerd door de  bestuursleden zelf of door één of 

enkele vrijwilligers. Voor donaties groter dan een door het Bestuur jaarlijks vastgesteld bedrag, 

zullen de toegezegde middelen eerst na een ondertekend bestuursbesluit worden overgeschreven 

op de bankrekening van de ontvangende organisatie. 

De jaarlijkse kosten van de Stichting bestaan slechts uit de noodzakelijk te maken kosten om de 

Stichting te laten voldoen aan wettelijke vereisten om de ANBI status te behouden. De 

personeelskosten van de Stichting bedragen nihil. 

Een nadere cijfermatige toelichting is te vinden in de als bijlage opgenomen jaarrekening van de 

Stichting. 

 

 

BIJLAGEN 

 Statuten 

 Jaarrekening 

 Uittreksel Kamer van Koophandel 

 

 

 


