“Cees Kant Stichting”

Secretariaat:
Velperplein 12 – 20
6811 AG Arnhem
Voorzitter bestuur tevens
contactpersoon:
C. Kant
telefoon: 06 – 53187436
E-mail: bestuur@ceeskantstichting.nl

Arnhem, januari 2019

Kalenderjaar
2018
(ANBI verantwoording)

Om te voldoen aan de voorwaarden van de belastingdienst/Centrale administratie (brief van
20 juli 2013, kenmerk B/CA-UPB/13/097) wordt de navolgende informatie gepresenteerd.
De belastingdienst is doorgegeven dat de website van de “Cees Kant Stichting” de plaats is
waar de informatie openbaar gemaakt wordt.
De informatie wordt verstrekt in de volgorde zoals de belastingdienst dat vraagt.
De naam:

“Cees Kant Stichting”.

Het RSIN en het fiscaal nummer:
Inschrijving KvK Arnhem (RSIN)
Fiscaal nummer belastingdienst
De contactgegevens:
Contactpersoon:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mail:

09169511
817783003

Kees Kant
Velperplein 12 – 20, 6811 AG Arnhem
06 - 53187436
bestuur@ceeskantstichting.nl

Bestuurssamenstelling:
Faisca Gugelot
bestuurslid
Anna Kant – Bras
secretaris
Marnix Kaspers
bestuurslid
Eric Abels
bestuurslid
Kees Kant
voorzitter/penningmeester
Beleidsplan:
Informele- en verkorte weergave.
Uitvoering geven aan de formele doelstelling met behulp van de beschikbare middelen.
Leidraad voor het bestuur daarbij is:
● Eigen kosten € 0,--;
● Geen vermogensvorming;
● Gericht op het behoud van cultuurwaarde en het verbeteren van de
leefomstandigheden, met name op het gebied van schoon drinkwater, voldoende
voeding, voldoende medische zorg en een goede schoolopleiding;

● Met veel eigen inzet van degenen aan wie steun gegeven wordt;
● Resultaat gericht en duurzaam;
● Door middel van organisaties of verenigingen die zelf ook werken met minimale
kosten (vrijwilligers).
Fondsenwerving vindt plaats door de activiteiten van de Cees kant Stichting bekend te
maken via de ‘mond-tot-mond’ reclame en via het gericht benaderen van organisaties en
personen.
Ook bij de fondsenwerving worden geen kosten gemaakt.
Beloningsbeleid:
Bestuur en andere bij de Cees kant Stichting betrokkenen ontvangen voor hun inzet geen
vergoeding.
Doelstelling:
In de stichtingsakte is de volgende doelstelling geformuleerd:
a. het financieel ondersteunen van:
● in Nederland gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, cultureel,
wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen, en
● in Nederland gevestigde verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid met
tenminste
vijf en twintig leden die niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn dan wel
daarvan vrijgesteld zijn,
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
c. de stichting heeft geen winstoogmerk.
Verslag van de uitgevoerde activiteiten:
Het bestuur is met een aantal organisaties (als vertegenwoordiger) ter plaatse van de
hulpverlening een structurele of incidentele samenwerking aangegaan om activiteiten van
de organisaties waarmee wordt samengewerkt financieel te steunen.
Daarnaast wordt er wekelijks op de website bij het item “Nieuws” een update gegeven van
de activiteiten van de Cees Kant Stichting.
Financiële verantwoording:
Als bij het onderwerp ‘beleidsplan’ gemeld doet de Cees Kant Stichting niet aan
vermogensvorming.
Daarnaast zijn er geen kosten. Eventuele kosten worden door Anna en Kees Kant privé
betaald.
Alle inkomsten komen binnen via de bankrekening van de Cees Kant Stichting en de uitgaven
worden voldaan via dezelfde rekening.

Overzicht van de donaties in het kalenderjaar 2018:
Organisatie
Stichting Nationaal Monument Kamp Vught.
Ten behoeve van hun inzet het oorlogsverleden

Bedrag donatie

blijvend de aandacht te blijven geven speciaal
voor kinderen.
Nationaal Fonds Draaiorgelbehoud (NFD).
Instandhouding houden Nederlandse cultuur
Stichting Manege zonder Drempels.
Ondersteuning lichamelijk- en geestelijk gehandicapten
Stichting Ontwikkelingshulp Kenia.
Primaire schoolopleiding voor 10 kinderen

€ 750,-€ 300,-€ 1.500,-€ 3.000,--

Ome Joop’s Tour (Arnhem)
Jongeren vakantie activiteit voor kinderen met
minder financiële mogelijkheden. Ploegsponsoring. € 1.500,-Join4Energy
Inzet voor bestrijding spierziekte. Actie: Ventoux 2018
Stichting Het Droombankje (Arnhem).
Ondersteuning onvrijwillige dak- en thuisloosheid.
Stichting Het Kunkels Orgel ( Opvolger NFD).
Instandhouding houden Nederlandse cultuur
Stichting VV het draaiorgel “Het Vierkantje”
Eenmalige donatie (in stand houden cultuur)
Stichting Water For Live.
Ter voorbereiding en uitvoering waterproject Modjo
(Ethiopië). Bijdrage voor 10 waterkiosken.
Totaal donaties (bestedingen) - 2018:

€ 500,-€ 250,-€ 200,-€ 100,--

€ 12.500,-€ 20.600,--

Ontwikkeling van de verstrekte donaties en de ontvangen gelden vanaf de oprichting van de
Cees Kant Stichting” (CKS) in de periode: 20 maart 2007 tm eind 2017
Verstrekte donaties (bestedingen):

€ 249.043,--

Ontvangen gelden (donaties aan CKS):
€ 256.018,-(Gedetailleerd overzicht van de bestedingen en de donaties aan CKS is vanaf de oprichting
van de “Cees Kant Stichting” op 20 maart 2007 per kalenderjaar beschikbaar).
Kees Kant
Voorzitter “Cees Kant Stichting”

