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Profiel van de stichting Van Aalst Foundation
Stichting Van Aalst Foundation ondersteunt mensen met een beperking of ziekte opdat zij een zo
normaal mogelijk leven kunnen leiden. Belangrijk hierbij is het feit dat de Stichting daarbij in
ogenschouw neemt dat daarin niet op een andere wijze is te voorzien. Indieners van projecten dienen
derhalve eerst de reguliere mogelijkheden te onderzoeken.
De Van Aalst Foundation werd opgericht en notarieel geregistreerd in 2011. Aanleiding voor de
oprichting was een concrete casus. De oprichter van de Stichting, Wijnand van Aalst, werd
geconfronteerd met de problematiek van een jongen, lijdend aan de ziekte van Duchesne, Jeroen
Kreulen. Door een verhoogde behoefte aan zorg werd het voor Jeroen noodzakelijk te verhuizen naar
een andere instelling. Door deze verhuizing werd hij geconfronteerd met de grote verschillen in lokale
regelgeving en uiteindelijk verloor Jeroen zijn mobiliteit. De nieuwe Gemeente ondersteunde zijn
behoefte aan mobiliteit niet waardoor hij afscheid moest nemen van zijn rolstoelbus. Wijnand van Aalst,
ondernemer en als zodanig wars van bureaucratie, besloot vervolgens Jeroen te helpen en deze bus aan
te kopen en aan hem ter beschikking te stellen. De Van Aalst Foundation was geboren.

De doelstelling en het actuele beleid
Van Aalst Foundation richt zich in eerste instantie op mensen met een beperking of ziekte en wil de
kwaliteit van hun leven optimaliseren. Jeroen Kreulen is daarvan een mooi voorbeeld. Door hem de bus
ter beschikking te stellen houdt hij zijn mobiliteit en hierdoor wordt de kwaliteit van zijn leven verhoogd.
Daarnaast wil de Stichting ook een platform bieden voor mensen met ambitie en kwaliteiten die
vanwege financiële beperkingen deze ideeën niet kunnen realiseren. Dit kan gebeuren middels het
mogelijk maken van studies of het ter beschikking stellen van startkapitaal in de ruimste zin van het
woord.

Werving van fondsen
De werving van fondsen geschiedt vooralsnog weinig gestructureerd. De aankoop van de bus is
gefinancierd middels een lening van de Van Aalst Group. Daarnaast heeft de van Aalst Group bij de
opening van haar nieuwe bedrijfspand veel aandacht gevraagd voor de Foundation. De eerste donaties
zijn daar een rechtstreeks gevolg van.
Verder wordt ad-hoc aandacht gevraagd voor de activiteiten van de Foundation. Zo dragen zakelijke
relaties bij in de kosten voor het onderhoud en doneert de assurantie makelaar de verzekeringspremie
en zo wordt gebruik gemaakt van het relatie netwerk.
Voor de toekomst is het de ambitie van de Stichting op een gestructureerde wijze gebruik te maken van
het netwerk van de Bestuurders. Door bijvoorbeeld de relatie geschenken te vervangen door donaties,
door kortingen gedeeltelijk om te ruilen voor donaties en een andere manier van zaken doen kan de
Stichting over voldoende middelen komen te beschikken om haar doelstellingen te realiseren.

Beheer van fondsen
De fondsen van de Van Aalst Foundation zijn vooralsnog bescheiden en worden beheerd door de
Stichting Van Aalst Foundation, ingeschreven te Dordrecht onder nummer 52685888. De stichting
beheert rekening 24.05.33.860 bij ABN.AMRO Bank N.V.
Het Bestuur heeft de verwachting dat er jaarlijks ca. € 25.000,-- aan donaties wordt geworven en zo
direct mogelijk wordt besteed. Er zijn nagenoeg geen directe en indirecte kosten in de Stichting. De
administratie wordt gevoerd door de afdeling Finance van de Van Aalst Group en hiervoor worden geen
kosten berekend. Ook de Bestuurders werken om niet. Indirecte kosten hebben louter betrekking op
uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel,
reisdeclaraties en overige onkostendeclaraties.

Besteding van fondsen
De besteding van fondsen gebeurt op basis van ontvangen verzoeken en overleg in het Bestuur van de
Stichting. Aanvragen worden getoetst op basis van de geest en de doelomschrijving van de Stichting.

Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en
contactgegevens
Van Aalst Foundation is een stichting en is ingeschreven in het Stichtingenregister van de kamer van
Koophandel te Dordrecht onder nummer 52685888 met als postadres de van Aalst Group, Baanhoekweg
16, 3313 LA Dordrecht.
Het bestuur wordt gevormd door de oprichter en voorzitter G.W.A. van Aalst en de medebestuurders
J.A.M. van der Wel en M.P.M. Haagmans.
Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat.
Per 9 mei 2011 beschikt de Stichting over de ANBI status van de Belastingdienst.

Balans Stichting Van Aalst Foundation per 31 december 2011
Materiële Vaste Activa
Citroën Jumper

18.044,31

Totaal Materiële Vaste Activa 18.044,31
Vlottende Activa
Te vorderen BPM

3.348,00

Totaal Vlottende Activa

3.348,00

Liquide middelen

2.149,77

Totaal Activa

23.542,08

Eigen Vermogen
Lening Van Aalst Group

2011
-/- 3.474,19
25.000,00

Vlottende passiva
Rekening Courant Van Aalst Marine & Offshore B.V.
Totaal Passiva

2.016,27
23.542,08

Resultatenrekening Stichting Van Aalst Foundation over het jaar
2011
Opbrengsten
Ontvangen donaties en giften

2.210,00

Totaal Opbrengsten

2.210,00

Uitgaven
Brandstofkosten bus Jeroen
Reparatie en onderhoud bus Jeroen
Afschrijvingskosten bus
Motorrijtuigenbelasting
Autoverzekering
Advies- en oprichtingskosten
Bankkosten

490,01
255,61
2.978,19
962,00
331,77
609,88
56,73

Totaal Uitgaven

5.684,19

Resultaat boekjaar

-/- 3.474,19

Overige informatie
Resultaatsbestemming

Bij Bestuursbesluit d.d. is bepaald dat het verlies ad € 3.474,19 ten laste van het vermogen wordt
gebracht.

Dordrecht, 14 November 2012
Stichting Van Aalst Foundation

G.A.W. van Aalst
Voorzitter

