
Beleidsplan Stichting het Zonnelied 
 

1. Inleiding 
Stichting het Zonnelied heeft ten doel hulp te verlenen aan projecten in de derde wereld 
en alsmede het bevorderen van onderlinge solidariteit en hulpverlening en waar deze 
niet spontaan tot stand komt zelf initiatieven te nemen om deze hulpverlening voor 
zover mogelijk door middel van vrijwilligers op gang te brengen en in stand te houden, 
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, aldus de statuten. De stichting is actief sinds 3 april 1983. 
 
Stichting het Zonnelied wenst als ANBI te worden aangemerkt om het aantrekken van 
legaten, giften en erfenissen van derden mogelijk te maken. Het Zonnelied is een 
stichting op ideële grondslag.  
 
2. Gegevens van de stichting 

Naam: Stichting het Zonnelied 
RSIN / fiscaal nummer: 006891950 
Postadres: Schoolstraat 4, 5801 BP Venray Telefoonnummer: 0478 588653 
Nummer Kamer van Koophandel: 000008244057 
 

3. Doel van de stichting 
Het doel van de stichting is het verkrijgen van gelden door het exploiteren van een 
kringloopwinkel, om zo hulp te verlenen aan projecten in de derde wereld, met name 
India. Dit doet de stichting door het verzamelen of op andere wijze verwerven van 
gebruikte goederen, met name kleding; het inzamelen van gelden en het verstrekken aan 
gegadigden al dan niet tegen een geringe vergoeding van de ingezamelde goederen. Het 
propageren van het doel van de stichting.  
 
Der doelgroep van stichting het Zonnelied is, net zoals bij stichting de Boekensteun, 
tweeledig. Ten eerste mensen die in de derde wereld leven en moeilijk toegang hebben 
tot zorg, welzijn, gezonde voeding en sociale voorzieningen. Ten tweede minder 
bedeelden in Venray en omgeving. Zij kunnen voor een klein bedrag toch goederen en 
kleding kopen.  
 
4. Werkzaamheden van de stichting 
De werkzaamheden van stichting het Zonnelied bestaan uit het exploiteren van een 
kringloopwinkel. Kleding en goederen worden ingezameld, verkoopbaar gemaakt en 
geprijsd. Daarna worden deze in de kringloopwinkel verkocht tegen een geringe prijs. 
Daarnaast is het inzamelen van gelden ten behoeve van projecten in de derde wereld 
een doelstelling van stichting het Zonnelied. Verder propageert de stichting het 
verkrijgen van legaten en nalatenschappen. Dit doet het Zonnelied door het geneneren 
van gratis publiciteit en het propageren van onze doelstelling in de kringloopwinkel en 
daarbuiten. 
 
5. Bestuur 
Het bestuur van Stichting het Zonnelied bestaat uit:  
Voorzitter: J.H.P. Leijssen-Swinkels 



Secretaris: L.J.H. Deuling 
Penningmeester: H.J.H.M. Schraven 
M.J.A. Janssen-Dick 
H.W.M.J. Van Lankveld-Vloet 
A.P.C. Broerse  
 
Alle bestuursleden zijn onbezoldigd, en ontvangen zelfs geen vrijwilligersvergoeding voor 
de door hen uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van stichting het Zonnelied. De 
enige vergoeding die statutair is toegestaan, is een onkostenvergoeding die door de 
penningmeester dient te worden gehonoreerd. Alleen het bestuur van de stichting heeft 
toegang tot het vermogen van de stichting. Dit wordt gedaan door de penningmeester, 
onder toezicht van de secretaris. Deze functionaris beschikt over inzage in de 
bankrekening van de stichting. Deze wordt maandelijks gecontroleerd. Het is niet 
mogelijk dat een rechtspersoon binnen de stichting over het vermogen beschikt als ware 
het eigen vermogen. Hierop zien zowel de penningmeester als de secretaris toe.  
 
6. Financiële gegevens 
 

Projecten 2020         19863 
5006 Soc.Friars Minor : Armenproject Palamaner; contact: Fr.Arul,OFM 4000,- 
5159 Stichting Broodnodig Tilburg (voorheen Broodpater Poels)   2400,- 
5008 Soc. Friars Minor :  Armenproject Mumbai; contact  Fr.Ekka, OFM  4000,- 
5137 Zrs.God.Voorz. : Armenproject en med.zorg Palamaner   2000,- 
5142 St.Louis Friary : Armenproject Palamaner; contact Fr.Varghese  4000,- 
5220 St.Kerststal Venray          150,- 
5228 St.MenzSamen: Naaimachine; contact: J.Buytendijk-van der Meer 2000,- 
5229 St.Voedselbank Limburg Noord      1000.- 
5225 St.Franciscusstichting         313,- 
 
Projecten 2021         19270 
5006 Soc.Friars Minor : Armenproject Palamaner; contact: Fr.Arul,OFM 1000,- 
5008 Soc. Friars Minor :  Armenproject Mumbai; contact  Fr.Ekka, OFM  2000,- 
5137 Zrs.God.Voorz. : Armenproject en med.zorg Palamaner   1000,- 
5219 St.Kanthari (Doel voor ogen);contact Paul Kronenberg   3000 
5220 St.Kerststal Venray          150,- 
5228 St.MenzSamen: strijkmachine; contact: J.Buytendijk-van der Meer 1000,- 
5229 St.Voedselbank Limburg Noord      2400.- 
5225 St.Franciscusstichting         3000,- 
5231 St.Promise: armenproject Indonesie        500,- 
5232 St.EvanNova: project vrouwen India      1000,- 
5223 St.Family4all  Venray; contact Anita Bijvoet     1000,- 
5233 Watoto Foundation: project Tanzania; contact Noud van Hout  1000,- 
5213 St. St.Martinus Nachtopvang en educatie straatkinderen Rio    220,- 
5230 St.Immaculate Convent Education Children Dindigul   2000,- 
 

 


