
Stichting CLB Foundation

Doelstelling en beleid

De Stichting CLB Foundation is opgericht om het personeel, behorend tot de besloten vennoot-

schap CLB Holding BV, de gelegenheid te geven om in hun eigen tijd aan een activiteit met een  

maatschappelijk belang, in de sfeer van de werkwijze van de klanten van CLB Holding BV, te  

werken. Onder de besloten vennootschap CLB Holding worden alle aan CLB Holding BV gerelateerd 

andere vennootschappen of ondernemingen verstaan. Bij deze activiteitbijdrage kan onder meer, 

maar niet uitsluitend, worden gedacht aan zorginstellingen ten behoeve van verstandelijke- en/of 

lichamelijke gehandicapten, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, penitentiaire inrichtingen,  

opvanghuizen etc. Voorwaarde is dat de vrijwilliger zelf een bijdrage zal leveren in de vorm van  

arbeid, dit in de ruimste zin des woords. De CLB Foundation zal de gemaakte kosten,  

na goedkeuring vooraf door het zittende bestuur van de CLB Foundation, vergoeden.

De werkwijze van de Foundation

Door middel van het plaatsen van een marktplaats advertentie op onze CLB site geven CLB  

medewerkers aan een “aanbod”vacature aan te bieden. CLB relaties kunnen hier een gratis 

“vraag”advertentie plaatsen op onze site. Aanbod en vraag kunnen op elkaars wensen reageren 

door via een mail de CLB Foundation te attenderen op hun keuze. De CLB Foundation zal  

vervolgens zorgen dat de vraag en aanbod met elkaar in contact worden gebracht. Belangrijk  

voor het verkrijgen van een vergoeding/schenking uit de stichting CLB Foundation is dat de CLB 

medewerker zelf en in eigen tijd deze “hulp”’ werkzaamheden verricht.

Fondswerving

In overleg met onze klanten hebben wij besloten dat de door ons jaarlijks begrootte kosten voor  

relatiegeschenken niet besteed worden aan genoemde relatiegeschenken, maar in de  

CLB Foundation wordt gestort om onze doelstelling te sponsoren. Een en ander wordt met onze 

klanten gecommuniceerd en per jaar bekeken. Tevens hebben wij in overleg met het personeel 

besloten de uitgaven voor het zogenaamde Kerstpakket in de Foundation te storten. Dit wordt  

jaarlijks bekeken. Naast de jaarlijkse donatie aan het fonds van CLB proberen wij ook donaties  

van derden te werven.

Fondsbeheer

Het beheer van de fondsen wordt verricht door het zittende bestuur van de Foundation.  

Het bestuur bestaat thans uit de heer Niels de Bruin en mevrouw Veronica Berghuys.

Fondsbesteding

De projectsponsor aanvragen worden beoordeeld en eventueel toegekend door het zittende  

bestuur van de Foundation. Het bestuur bestaat thans uit de heer Niels de Bruin en  

mevrouw Veronica Berghuys. Het bestuur is onbezoldigd.


