
Sociaal Jaarverslag Stichting Imelda-Nolet voor het verslagjaar 2019. 
 

Het bestuur is in samenstelling ongewijzigd gebleven. Het bestuur vergaderde drie maal en hield dit 

jaar geen beleidsdag.  

Het beleggingsstatuut is ongewijzigd gebleven. Wel is besloten een groter deel van het vermogen te 

beleggen in alternatieve beleggingen met een duurzaam profiel. 

 

De statutaire beginselen, in combinatie met de beleidsvoornemers van de Stichting Imelda-Nolet, 

zijn de basis geweest voor de toekenningscriteria waarbinnen het bestuur besluiten nam. Ook dit jaar 

heeft het bestuur niet het volledig beschikbare bedrag aan projecten kunnen toekennen. De Stichting 

doneerde in 2019 aan 23 projecten (2018: 20 projecten) voor een totaalbedrag van €149.333,- (2018: 

€170.748,-).  

 

Het aantal behandelde aanvragen in 2019 is met 48 wederom hoger uitgevallen dan de 40 aanvragen 

in 2018. We zien een opgaande trend in het aantal aanvragen en toekenningen sinds de 

totstandkoming van de fusie. Van de toekenningen gaat 60% naar organisaties, waar de Stichting 

eerder ook projecten voor financierde. Aanvragen worden niet toegekend wanneer deze niet voldoen 

aan de gestelde doelstellingen en toekenningscriteria. 

 

 
In Euro 2019  2018 

 Gezondheidszorg Onderwijs   

Infrastructuur 32.500 26.500 59.000 54.829 

Studiegelden 21.853 11.815 33.668 17.820 

Overig 13.250 2.500 15.750 7.963 

Sanitatie 14.965 
 

14.965 10.200 

Operatieve ingrepen 14.000 
 

14.000  

Materialen 9.750 
 

9.750 63.489 

Medische apparatuur 2.200 
 

2.200 6.447 

Totaal 2019 108.518 40.815 149.333 170.748 

Aantal aanvragen 2019 15 8 23  

Totaal 2018 87.882 82.866 170.748  

 

 

In bovenstaande tabel zijn toegekende bedragen verbijzonderd naar hoofddoelstelling van de 

Stichting en projectdoelstellingen. Ook is de vergelijking met voorgaand jaar gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 



Dit jaar is er meer geld gegaan naar 

studiegelden. Dit heeft betrekking op 

opleiding voor organisaties waar 

eerder infrastructuur werd 

gerealiseerd. Om de medische zorg 

ter plaatse te ondersteunen zijn 

geschoolde medewerkers nodig. Ook 

worden er totale studietrajecten voor 

jonge kinderen van meerdere jaren 

van bekostigd.  

De operatieve ingrepen betroffen 

Staaroperaties en Schisesoperaties 

door speciaal daarvoor 

samengestelde specialistische teams.  

 

 

Het aantal aanvragen uit zuid-Amerikaanse landen is lager dan vanuit de andere continenten. 

Hierdoor is de toekenning minder geweest. 
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