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1.  Inleiding 
 
Stichting COR is in Nederland opgericht in december 1999. In Duitsland was 
COR Stiftung eerder opgericht om o.a. een project in Venezuela te ondersteunen, het eerste 
project van de oprichters van de Stichting.  
 
Stichting COR heeft ten doel het verlenen van humanitaire en/of opvoedkundige steun aan 
minder bedeelde kinderen door middel van het ter beschikking stellen van financiële en 
andere middelen. 
Stichting COR richt zich grotendeels op kinderprojecten in ontwikkelingslanden, daarnaast 
steunt de stichting ook enkele Nederlandse projecten.  
 
2.  Werkwijze 
 
2.1 Bestuur 
 
Het bestuur van Stichting COR bestaat uit: 

1. Jacqueline Stolmeijer-Arends : voorzitter  
2. Daniëlle Raalte          : penningmeester  
3. Nelly ’t Hart-van Gelder  : secretaris  
4. Debora Makkus    : algemeen bestuurslid, verantwoordelijk voor de 

       website en nieuwsbrieven  
  
2.2. Raad van Advies 
 
De Raad van Advies van Stichting COR bestaat in 2022/2023 uit: 

1. Anke Moussault 
2. Stephanie Stal 

 
2.3. Comité van Aanbeveling 
 
Het Comité van Aanbeveling van Stichting COR bestaat in 2022/2023 uit: 

1. Eveline Boer 
2. Marie-Claire Greve 
3. Anjelien Hemels 
4. Bettina Mueller 
5. Bernadette Linck 
6. Clementine Lokhorst 
7. Glenda Nühn 
8. Carolien Polet 
9. Maja Roozemond 

 
2.4. Supportstichtingen 
 
In 2008 zijn 4 support stichtingen opgericht. De bestuursleden van die Stichtingen en de 
KvK-nummers zijn als volgt: 
COR support I : mevr. ‘t Hart-van Gelder, mevr. Stal en mevr. Stolmeijer-Arends 
COR support II: mevr. ‘t Hart-van Gelder, mevr. Stal en mevr. Stolmeijer-Arends 
COR support III: mevr. ‘t Hart-van Gelder, mevr. Moussault en mevr. Stolmeijer-Arends 
COR support IV: mevr. Stal, mevr. Moussault en mevr. Stolmeijer-Arends 
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2.5 Kamer van Koophandel (Rotterdam) 
 
Stichting COR: 24299379 
COR support I : 24430763 
COR support II: 24430778 
COR support III: 24430768 
COR support IV: 24430775 
 
Alle Stichtingen genieten de ANBI status.  
 
3.  Missie 
 
Stichting COR is een netwerk van vrijwilligers dat kinderen in nood helpt. De projecten 
worden met grote zorg uitgekozen en zijn gericht op het verbeteren van de toekomst van de 
kinderen zodat zij volledig kunnen integreren in de maatschappij. Dit doet Stichting COR 
voornamelijk door het financieren van maatregelen op educatief en medisch gebied. Alleen 
die projecten waar een COR-bestuurslid persoonlijk de supervisie heeft over de correcte 
besteding van het geld, worden ondersteund.  
 
Stichting COR onderscheidt zich doordat 100% van alle donaties en inkomsten van 
fondsenwervingsactiviteiten wordt besteed aan de projecten. 
De kosten die gemaakt worden voor drukwerk, verzending etc. nemen de bestuursleden op 
zich. 
 
4.  Young Hearts 
 
Tijdens het event in 2019 communiceerde het bestuur ‘COR Young Hearts’. Doel van COR-
Young Hearts is om jongeren (tot 35 jaar) te verbinden aan de projecten van 
Stichting COR én de mogelijkheid te bieden door middel van Stichting COR het verschil in 
iemands leven te kunnen maken.  
 
COR Young Hearts Ambassadeurs: Kim Raijmans en Myrthe Rustemeijer.  
 
In 2020 is COR Young Hearts gestart met een buddy-project in samenwerking met Tulip 
Garden India. In 2021 is dit voortgezet. In 2022 is dit pilot project geëvalueerd.  
In de komende beleidsperiode ligt de ambitie van COR Young Hearts op het verder leggen 
van verbindingen tussen COR projecten en de jongere generatie.  
 
5.   2022 - 2023: Terug naar de basis  
 
Terug naar de basis, dat is wat Stichting COR, mede ingegeven door de COVID-19 pandemie, 
de afgelopen twee jaar (beleidsplan 2019-2021) heeft gedaan als het de ondersteuning van 
projecten voor kansarme kinderen wereldwijd op medisch en educatief gebied betreft.  
In de projectaanvragen heeft het bestuur gekeken welke basisbehoeften ondersteund moesten 
worden en is ervoor gekozen, de reeds bestaande samenwerkingen te bestendigen en geen 
nieuwe projecten op te nemen.  
 
Voorzichtig optimistisch  
We begonnen het schrijven van het beleidsplan 2022-2023 met een voorzichtige optimistische 
blik voor het jaar 2022.  
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Met het verminderen van COVID-19 maatregelen en het langzaam weer open gaan van de 
samenleving, wilden wij als bestuur ook weer ruimer denken; nieuwe projecten, nieuwe 
ontmoetingen en vooral met onze projecten zoveel mogelijk impact voor de meest kwetsbaren 
onder ons, kinderen wereldwijd die noch de mogelijkheden, noch de voorzieningen en 
toegang hebben tot (goed) onderwijs en medische faciliteiten.  
 
Een nieuwe werkelijkheid 
Dit was voordat in de nacht van 23 op 24 februari 2022 Rusland Oekraïne binnenviel en wij 
wereldwijd geconfronteerd worden met een nieuwe, niet te bevatten werkelijkheid van oorlog 
in Oost-Europa.  
 
De optimistische blik is, met de beelden van de opgangkomende vluchtende mensenstromen, 
met kwetsbare kinderen, vrouwen én ouderen, schuilkelders en gebombardeerde steden op 
ons netvlies, verruild voor verdriet, want ook deze periode toont weer de intense 
kwetsbaarheid van kinderen wereldwijd.  
 
6.  Fondsenwerving  
 
6.1  Activiteiten 2022 - 2023: wij helpen kinderen, waar dan ook ter wereld  
 
Het bestuur zal zich in 2022 inzetten om vast te houden aan de kernwaarden van de stichting: 
het helpen van kinderen, waar dan ook ter wereld. Dit doen we door het ondersteunen van de 
langlopende samenwerkingen, nieuwe projecten en het organiseren van kleinschalige 
activiteiten (o.a. met COR Young Hearts). Door middel van crowdfunding, onze vaste en 
trouwe kern van harstvrienden en donateurs werven we nieuwe gelden.  
Via social media, onze nieuwsbrieven en website geven we onze projecten, 
samenwerkingspartners en activiteiten aandacht en een podium en zetten wij in op 
crowdfunding.  
 
6.2 Stichting Wilde Ganzen 
 
Het doel van Stichting Wilde Ganzen is het werven van fondsen voor projecten ter 
verbetering van de situatie en positie van kansarmen in de samenleving. Zij steunt alleen 
projecten waarvoor scholen, stichtingen of particulieren in Nederland fondsen werven, de 
zogenaamde Particuliere Initiatieven. Zo’n Particulier Initiatief werkt samen met een 
projectpartner, een lokale organisatie in het ontwikkelingsland zelf, die erop toeziet dat het 
project ter plaatse goed wordt uitgevoerd.  
Vanaf de oprichting van Stichting COR heeft Wilde Ganzen haar actieprogramma’s toegepast 
op de meeste door Stichting COR ondersteunde projecten. Dit houdt in dat de door Stichting 
COR geworven giften aan projecten, die passen binnen het beleid van Wilde Ganzen, worden 
vermeerderd met een premie van 50 %.  
 
6.3 Nieuwsbrief 
 
Middels de nieuwsbrief houdt Stichting COR haar hartsvrienden, donateurs en 
belangstellenden op de hoogte van de activiteiten en de voortgang van projecten.  
De inkomsten in de vorm van donaties en opbrengsten voortvloeiende uit de jaarlijkse 
nieuwsbrief en extra mailings worden zonder overheidssteun verkregen van instellingen en 
particulieren. De donaties hebben veelal het karakter van bijdragen in de door de stichting 
geïnitieerde projecten. 
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6.4  Donateurs 
 
Naast de reguliere fondsenwervende activiteiten is het ook mogelijk om  
Stichting COR te steunen middels een jaarlijkse donatie. Men kan vriend worden voor  
€ 25,00, € 50,00 of een ander bedrag naar voorkeur per jaar. Ook is een éénmalige donatie 
mogelijk. 
 
6.5     Hartsvrienden van Stichting COR 
 
Vanwege de ANBI status van Stichting COR kan er extra fiscaal voordeel worden genoten 
door middel van periodieke schenking. Stichting COR is vrijgesteld van schenk- en 
erfbelasting, waardoor giften volledig ten goede komen aan de projecten. Deze periodieke 
schenking is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting, ongeacht de omvang. Hieraan is 
wel een voorwaarde verbonden: de schenking moet worden vastgelegd in een 
schenkingsovereenkomst, voor een vast bedrag, over een periode van minimaal 5 jaar.  
 
7.  ANBI-status 
 
Stichting COR en de supportstichtingen hebben een ANBI-verklaring van de Belastingdienst 
waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting. Een als ANBI aangemerkte organisatie hoeft 
geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij 
ontvangt in het kader van het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet in het 
algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. Indien een donateur een gift 
doet aan een stichting die de ANBI-status heeft, kan deze gift binnen de daarvoor geldende 
regels van inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


