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Algemene informatie 

Stichting VrijWijs is ingeschreven bij de KvK onder nummer 86985582. 

Het bestuur bestaat uit drie personen: 

• Rose May Butler als voorzitter,  

• Cornelia Henriëtte Roos als secretaris, 

• Daniël Willem Pieter Meeusen als penningmeester. 

Stichting VrijWijs is ingeschreven op het postadres en voert haar activiteiten uit op het bezoekadres. 

Bezoekadres 

VrijWijs Locatie Rotterdam 
Korperweg 6 
3084 NC Rotterdam 

Tel: 06 37 422 303 
Mail: info@vrijwijs.nl 

Postadres 

Stichting VrijWijs 
Noorder Kerkedijk 31 
3078PC Rotterdam 

Tel: 06 37 422 303 
Mail: info@vrijwijs.nl 

 

Doel 

De Stichting heeft ten doel het (doen) leveren van een bijdrage aan de persoonlijke, sociaal-emotionele, 

maatschappelijke, kunstzinnige, wetenschappelijke, spirituele, ethische en cognitieve ontwikkeling van kinderen. 

Dit gebeurt door educatie-activiteiten rondom de bovengenoemde 5 werelden. Dit zijn verschillende activiteiten zoals; 

(voor)lezen, uitstapjes naar musea, taallessen, sportles, yogales, kookles, schilder en tekenles, bezoek aan diverse 

culturele instellingen, etc. 

 

Wijze van werving van gelden 

Stichting VrijWijs ontvangt haar inkomsten door middel van giften en donaties. Deze giften en donaties worden gegeven 

door hoofdzakelijk particulieren en bedrijven 

 

Beheer van het vermogen 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen. De penningmeester stelt de andere bestuursleden 

op de hoogte tijdens de vergaderingen. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden. 

Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het 

geëindigde boekjaar op 

 

Besteding van het vermogen 

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting VrijWijs. 

De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren. De inkomsten van 

de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere stichtingen of initiatieven te steunen die een 

vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel 

wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit 

gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten. 

 


