
 
 
 
Beleidsnotitie Hendrix Stichting  
 
Op 25 oktober 1973 werd de Hendrix Stichting opgericht.  
In de Statuten is haar doel als volgt vastgesteld: het behartigen en stimuleren van pastorale 
activiteiten en projecten in en vanuit de rooms-katholieke kerk in Limburg, dan wel van 
maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke activiteiten, welke voormelde pastorale 
activiteiten kunnen dienen.  
Om deze doelstelling te verwezenlijken is bij de oprichting van de Stichting een vermogen ter 
beschikking gesteld. Momenteel werkt de Hendrix Stichting met de jaarlijkse opbrengsten uit dit ter 
beschikking gestelde vermogen. De Hendrix Stichting wil uitdrukkelijk een substantieel deel van dit 
vermogen beschikbaar houden om haar opdracht ook in de nabije toekomst te kunnen vervullen. 
Daarnaast wil zij de mogelijkheid openstellen om aan dit vermogen via erfstelling, legaat, schenking, 
subsidies en op andere wijze verkregen bijdragen haar beschikbare en besteedbare kapitaal uit te 
breiden. Conform een vastgesteld beleggingsstatuut wil de Hendrix Stichting op een verantwoorde 
wijze omgaan met de haar ter beschikking gestelde financiële middelen.  
 
Verslagen / Jaarverslag 
Van iedere bestuursvergadering zal door een (ambtelijk) secretaris een verslag gemaakt worden. Dit 
verslag wordt, na akkoordverklaring, ondertekend door de voorzitter en secretaris. Jaarlijks zal door 
de Hendrix Stichting een compact inhoudelijk jaarverslag opgesteld worden. Middels dit jaarverslag 
wil de Hendrix Stichting verantwoording afleggen over haar inhoudelijke en financieel beleid. Dit 
verslag zal ook gepubliceerd worden op de website.  
 
Wie komt in aanmerking voor een aanvraag? 
Pastoraal/diaconale projecten die voldoen aan de doelstelling zoals in de statuten omschreven. 
Deze projecten/organisaties moeten voor het pastoraat in het Bisdom Roermond betekenis hebben. 
Een mogelijke aanvrager kan zijn aanvraag/project schriftelijk indienen via info@hendrixstichting.nl  
In de aanvraag moet duidelijk aangegeven zijn:  
- Naam en adresgegevens van de aanvrager;  
- Wie de drager van het project is (dekenaat, parochie, stichting, wetenschappelijke instelling, etc.);  
- Wat de aanleiding is voor het project en wat het belang is;  
- Voor welke doelgroep het project bedoeld is;  
- Wat het doel van het project is, welke resultaten beoogd worden;   
- Hoe de opzet van het project is; wat is het plan van uitvoering; 
- Met welke andere organisaties wordt samengewerkt; 
- Of het project na afloop van de projectperiode voortgezet wordt en hoe men dan een 
  vervolgfinanciering denkt te regelen;  
- Wanneer het project start;  



- Hoe en wanneer de resultaten geëvalueerd worden en worden deze gegevens in een 
  voortgangsrapportage vermeld;  
- Een heldere beschrijving van de kosten (personeel, materieel, activiteiten);  
- Een helder dekkingsplan voor het project, waarin ook opgenomen is, wie nog meer bij dragen aan 
  het project; en 
- Wanneer een projectverantwoording kan worden verwacht.  
Op de website is onder ‘subsidieaanvraag’ een aanvraagformulier te vinden.  
 
 
Subsidiebedrag of garantstelling 
Projecten die voldoen aan de criteria en na goedkeuring in het bestuur in aanmerking komen voor 
een financiële ondersteuning, krijgen deze ofwel in de vorm van een subsidiebedrag ofwel in de 
vorm van een garantstelling. Bij een garantstelling wordt na een financiële verantwoording aan de 
ontvangende organisatie de garantstelling uitgekeerd.  
 
Werkwijze en termijn van behandeling  
De Hendrix Stichting vergadert 4 á 5 keer per jaar. In principe wil de Hendrix Stichting een aanvrager 
binnen drie maanden een antwoord geven op de aanvraag. 
 
Naamsvermelding bij subsidieverlening 
De Hendrix Stichting stelt naamsvermelding op websites en in verslagen en/of andere uitingen van 
projecten, welke worden ondersteund, op prijs.  
 
Bestuur Hendrix Stichting 
Vanaf 1 januari 2022 bestaat het bestuur van de Hendrix Stichting uit:  
De heer H.J.J.M. (Hub) Vossen, voorzitter  
De heer R.W.M. (Roel) Hekking, secretaris 
De heer J.L.H.H. (Jo) Kunnen, penningmeester  
De heer W.J. (Wim) Clout, bestuurslid  
De heer J.J.H. (John) Dautzenberg, bestuurslid  
De heer R.A. (Alexander) de Graaf Woutering, bestuurslid  
 
Het bestuur laat zich verder ondersteunen door mevrouw J.P.A. (Joan) Raaijmakers, ambtelijk 
secretaris. 
 
Samenstelling jaarrekening en accountantscontrole 
Het bestuur van de Hendrix Stichting heeft aan SmitsVandenBroek Accountants in Weert opdracht 
verstrekt om jaarlijks de Jaarrekening van de Hendrix Stichting samen te stellen en aan een 
accountantscontrole te onderwerpen. 
 
Aldus vastgesteld door het bestuur van de Hendrix Stichting op 21 juni 2022. 
 
 


