
STICHTING HAVEN CHARITY GALA 
ROTTERDAM  
De stichting Haven Charity Gala Rotterdam is vanaf 1 januari 2019 erkend als 
Algemeen Nut Beogende Instelling. 

 
Naam: Stichting Haven Charity Gala Rotterdam  

 
RSIN/Fiscaal nummer: 858458007

 

KvK nummer: 70784655 
 

Contactgegevens: Eikenwede 43, 2993 GH Barendrecht.  

www.havencharitygalarotterdam.nl, info@havencharitygala.nl  

 
Doelstelling : 

Het door de stichting te voeren beleid concentreert zich op haar statutaire 
doelstelling.  

De stichting heeft ten doel:  

• Het ondersteunen van onderzoek naar de behandeling van ziekten alsmede 
ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen, die onze doelstelling, 
het ondersteunen van patiënten en het verrichten van al hetgeen met het 
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de praktijk 
brengen.  

• Geld te werven voor algemeen nut beogende instellingen;  
De stichting tracht haar doel te bereiken door het initiëren en organiseren van 
een jaarlijks haven charity gala exclusief voor de Rotterdamse 
havenondernemers en haven(gerelateerde) bedrijven. De stichting speelt met 
haar beleid ook in op de gevolgen van het terugtreden van de overheid op de 
gebieden die de doelstellingen van de stichting raken.   

De stichting is opgericht op 31 januari 2018. Sinds het moment van oprichting heeft 
de stichting zich conform de doelstelling ingezet voor het verlenen van financiële 
steun aan ANBI’s door het organiseren van evenementen.   

De stichting heeft geen winstoogmerk en laat de met haar activiteiten behaalde 
opbrengsten aan haar doelstelling ten goede komen. 

Het volledige beleidsplan 2019-2022 kunt u hier downloaden. 



 
Bestuur : 

de heer Ivo Opstelten, voorzitter. 

de heer/mevrouw……… , penningmeester. (er wordt op dit moment een vervanger 
gezocht voor Hein van der Loo).  

de heer Remco Schoonderwoerd, algemeen bestuurslid. 

de heer André Kramer, algemeen bestuurslid. 

de heer Alex Klein, algemeen bestuurslid. 

 
Beloningsbeleid: Alle bestuurders werken onbezoldigd. De stichting heeft geen 
directie en ook geen personeel in dienst. 

 
Verslag activiteiten en financiële verantwoording : 

De stichting zal jaarlijks verslag doen van de activiteiten. 

De stichting heeft de financie ̈le administratie ondergebracht bij een externe 
accountant. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2019. De stichting zal 
jaarlijks een financie ̈le verantwoording publiceren. Accountantsrapport, bestuurs-
/activiteitenverslag en jaarrekening 2019 kunt u op de website downloaden. 

Download ANBI PDF 

Accountantsrapport, bestuurs-/activiteitenverslag en jaarrekening 2019 kunt u hier 
downloaden. 

Accountantsrapport, bestuurs-/activiteitenverslag en jaarrekening 2019 kunt u hier 
downloaden. 

 


