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1. Gegevens van de stichting 
 
Naam   : Stichting The OCP Charity Foundation 
Oprichtingsdatum  : 17 april 2019 
RSIN/fiscaal nr.  : 859967189 
Adres   : Minervalaan 63, 1077NR Amsterdam 
E-mailadres  : charity@orange-cp.com 
Telefoonnummer  : +31 (0)20 470 1480 
Kamer van Koophandel nr. : 74610945 
 
2. Missie en strategie 
 
De missie van Stichting The OCP Charity Foundation is het bevorderen van het welzijn van 
kinderen en jongeren tot 25 jaar in Nederland die door fysieke of sociale problemen achter 
lopen of achter dreigen te gaan lopen op hun leeftijdgenoten. 
Stichting The OCP Charity Foundation wil dit doel bereiken door het sponsoren van 
instellingen of stichtingen die zich specifiek inspannen voor deze groep kinderen en jongeren. 
Het ondersteunen van deze organisaties gebeurt met financiële steun van sponsors of 
donaties. 
De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 
3. Bestuur en Raad van Advies 
 
Het Bestuur 
Het Bestuur is belast met het besturen van de stichting en verantwoordelijk voor 
fondsenwerving, het beheer van het vermogen en voor het selecteren van 
bestemmingsdoeleinden. Het Bestuur bestaat uit ten minste drie leden. Alle besluiten van het 
Bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. De stichting kan 
daarnaast door twee gezamenlijk handelende bestuurders worden vertegenwoordigd. Bij 
oprichting zijn tot bestuurders benoemd: 

1. Voorzitter   : de heer Menno de Kuijer 
2. Penningmeester  : de heer René Theodorus Elisabeth Keulen 
3. Algemeen bestuurslid  : de heer Herman Jan Martijn Sander 
4. Algemeen bestuurslid  : mevrouw Fleur Florentine van der Erve 

 
Raad van Advies 
De stichting heeft een Raad van Advies, welke tot taak heeft als klankbord te fungeren voor 
het Bestuur en het Bestuur met raad en daad ter zijde te staan. De Raad van Advies bestaat 
uit ten minste drie leden. Deze Raad is bevoegd aanwijzingen te geven aan het Bestuur m.b.t. 
het te voeren financiële, sociale, economische en algemene beleid van het Bestuur. Daarnaast 
kan de Raad van Advies besluiten dat bepaalde besluiten van het Bestuur aan de goedkeuring 
van de Raad van Advies zijn onderworpen. Bij oprichting zijn tot leden van de Raad van Advies 
benoemd: 

1. Voorzitter   : de heer Victor Alexander Augustus van Bommel 
2. Algemeen raadslid  : de heer Hendrik Ebe Reitsma 
3. Algemeen raadslid  : de heer Arnoud Pieter Adriaan Matthijssen 

 

mailto:charity@orange-cp.com


   

 

3 

 

Beloningsbeleid 
De stichting kent het volgende beloningsbeleid: de betrokken bestuurs- en raadsleden en 
betrokken vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
 
4. Werving van gelden 
 
Stichting The OCP Charity Foundation ontvangt haar inkomsten door middel van: 
 

a) Subsidies en andere bijdragen; 
b) Schenkingen, sponsoring, donaties, erfstellingen (enkel onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving) en legaten; 
c) Alle andere verkrijgingen en baten. 

 
Stichting The OCP Charity Foundation werft gelden middels het benaderen van relaties en het 
organiseren van fondsenwervende activiteiten en evenementen.   
 
5. Het beheer en de besteding van het vermogen 
 
Beheer van het vermogen 
Het Bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen. Het vermogen van de 
stichting wordt beheerd op een bankrekening bij de ABN AMRO bank. Aan het einde van het 
boekjaar (dat loopt van 1 januari tot met 31 december) wordt door de penningmeester een 
balans en een staat van baten en lasten opgemaakt. Het bestuur stelt de jaarstukken vast en 
dechargeert de penningmeester. Na de vaststelling wordt een overzicht hiervan gepubliceerd 
op de website. 
 
Besteding van het vermogen 
De inkomsten van de stichting worden aangewend om andere stichtingen, programma’s of 
initiatieven financieel te steunen die zich specifiek inspannen voor de groep kinderen en 
jongeren zoals omschreven in de missie van de stichting.  
Het Bestuur heeft Stichting Studiezalen geselecteerd als één van de projecten die zij in 2019 
financieel zal steunen. Stichting Studiezalen verzorgt locaties waar jongeren van het primair- 
en voortgezet onderwijs wekelijks in rustgevende locaties in hun eigen wijk kunnen studeren. 
Stichting Studiezalen ondersteunt de leerlingen door persoonlijke aandacht en begeleiding bij 
hun ontwikkeling en het verbeteren van hun schoolprestaties. Daarmee sluit het programma 
van Stichting Studiezalen aan bij de missie en strategie van Stichting The OCP Charity 
Foundation. 
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6. Financieel overzicht 
 
De activiteiten van de stichting worden gefinancierd door de baten zoals uiteengezet in 
paragraaf 4. De stichting werkt met particulieren en organisaties die incidenteel of periodiek 
een bedrag storten. Bovendien worden er regelmatig acties georganiseerd waarmee geld 
ingezameld wordt ten bate van het goede doel. De lasten van de stichting bestaan uit de 
steunbijdragen zoals bedoeld onder paragraaf 5. De stichting besteedt haar financiële 
middelen nagenoeg volledig aan haar projecten. Daarom zijn de overige kosten nagenoeg te 
verwaarlozen en blijven beperkt tot de kosten voor webhosting, kosten Kamer van 
Koophandel en minimale aanschaf van kantoor- en commerciële artikelen. De stichting voert 
een zorgvuldig en overwogen financieel beleid vanuit het bewustzijn dat beloftes aan 
kinderen nagekomen moeten worden. 
 
Het bestuur van de stichting heeft voor de komende jaren de volgende staat van verwachte 
baten en lasten opgesteld: 
 

 17 april 2019 –        
31 december 2019 

2020 2021 

Baten    

Giften 45.000 45.000 45.000 

Totaal Baten 45.000 45.000 45.000 

Lasten    

Steunbijdragen 44.000 44.000 44.000 

Beheerkosten 1.000 1.000 1.000 

Totaal Lasten 45.000 45.000 45.000 

Exploitatiesaldo 0 0 0 

 

 

 
 

 


