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1) De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van Stichting Anne-Bo
Het doel van de stichting is kansengelijkheid creëren en welzijn bevorderen voor adolescenten
tussen de zeventien (17) en één en twintig (21) jaar uit achterstandssituaties door:
a) hen d.m.v. een studiebeurs de kans te geven een studie af te ronden en een
toekomst te creëren waarbij zij zelfstandig en onafhankelijk de maatschappij te
kunnen betreden;
b) hen te begeleiden en te coachen teneinde gelijke kansen te creëren. En voorts al
hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe
behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- het aanhalen van contact met middelbare scholen teneinde de studentes te
identificeren;
- het inzetten van het netwerk van het bestuur van de stichting;
- het inzetten van diverse media om bekendheid te genereren;
- het geven van presentaties op scholen, bij fondsen en bedrijven.

2) De wijze van verwerving van inkomsten
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
- subsidies en andere bijdragen;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.

3) Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling
Het beheer en de besteding van het vermogen zal door het bestuur van de stichting gedaan
worden. De stichting heeft geen winst oogmerk en de gelden die via schenkingen, donaties
etc. binnen komen zullen gebruikt worden voor het verwezenlijken van het doel van de
stichting.

4) Overzicht inkomsten, besteding en vermogen
Hiervoor verwijzen wij u naar het jaarverslag.

5) Samenstelling Bestuur en beleidsbepalers
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
mevrouw Tineke Kothe
: voorzitter;
mevrouw Bernadette Blom : penningmeester;
mevrouw Alice Pleij
: secretaris.
Beleidsbepalers:
mevrouw Annemieke van de Wouw, directeur.

6) Het beloningsbeleid voor het bestuur
Het bestuur zal geen beloning vanuit de stichting ontvangen.

7) NAW gegevens
Stichting Anne-Bo
Gedempte Raamgracht 51-53
2011 WG HAARLEM
annemieke@stichtinganne-bo.nl
www.stichtinganne-bo.nl

8) Nummer Kamer van Koophandel
Kamer van Koophandel: 80568122

9) ANBI
Stichting Anne-Bo heeft een ANBI status: RSIN 8617 19 463

