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Voor u ligt het beleidspan van de Stichting Chanrone. 

Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en 

geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen.  

Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling en zal jaarlijks 

worden geactualiseerd. 

 

 

1 januari 2014. 

 

 

Bestuur van de Stichting Chanrone, 

 

Robert Eerens, 

Voorzitter 

  
 

  

  

  

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Profiel van Stichting Chanrone 

 
Stichting Chanrone is in 2007 opgericht vanuit de wens om projecten m.b.t. het 

algemeen nut te ondersteunen die tijdelijk een financiële impuls nodig hebben. 

Hierbij ligt de focus voornamelijk op kortlopende projecten en het financieren van 

de opstart of voortzetting van wetenschappelijk onderzoek. De stichting staat niet 

open voor aanvragen van derden, het bestuur van de stichting gaat zelf opzoek naar 

passende projecten en initiatieven. 

 
2. De Doelstelling en het actuele beleid 

 

Stichting Chanrone heeft als doelstelling: Het financieel ondersteunen van 

algemeen nut beogende instellingen (ofwel andere goede doelen). 

In het actuele beleid staan de volgende thema’s centraal: 

 Research  

Wetenschappelijk onderzoek naar de bestrijding van hersentumoren en  

kwaliteit van leven van mensen met een hersentumor. 

 Overig algemeen nut 

     Ondersteuning en uitvoering kleinere projecten tot algemeen nut. 

Indien Stichting Chanrone wordt opgeheven zal een mogelijk batig saldo worden 

besteed ten behoeve van het algemeen belang 

 
3. De Werkzaamheden 

 

De werkzaamheden van Stichting Chanrone zijn gericht op het verwezenlijken van 

de doelstelling en dienen aldus overwegend het algemeen belang en kennen geen 

winstoogmerk. Dit is vastgelegd in de statuten van Stichting Chanrone. De 

activiteiten vinden plaats in Nederland. 
 
 

4. Financiering en schenkingsbudget 
 

De Stichting Chanrone zal middelen ontvangen van enkele vaste donateurs 

(€90.000,--). Jaarlijks wordt dit bedrag ook weer uitgegeven. Daarnaast kan de 

stichting subsidies en donaties verkrijgen van overheidsinstellingen, 

zorginstellingen en andere charitatieve instellingen.  



 
 

5. Vermogensbeheer 
 

Jaarlijks worden enkele donaties verkregen en zo direct mogelijk besteed. De 

fondsen van Stichting Chanrone zijn bescheiden en worden beheerd door de 

Stichting Chanrone.  

 
6. Besteding van het vermogen van de Stichting Chanrone 

 

De middelen van de Stichting Chanrone staan volledig ten dienste aan de 

doelstelling van de Stichting Chanrone, de huidige besteding valt uiteen in: 

60-80%  Research 

20-40%  Overig algemeen nut. 

 
7. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer en contactgegevens 

 

Stichting Chanrone is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder 

nummer 27308591. 

Het bestuur kent naast een vertegenwoordiging uit familiekring ook een 

vertegenwoordiging uit andere maatschappelijke kringen.  

Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende personen: 

Voorzitter: de heer R. Eerens 

Secretaris: de heer A.R. Baron Mackay 

Penningmeester: mevrouw P.J.B. Scholte. 

Notuliste: mevrouw A. Eerens. 

  

Het fiscaalnummer van de Stichting Chanrone is 8187.57.437. 

Contacten met de Stichting Chanrone verlopen via het secretariaat: 

Postbus 38 

7707ZG Balkbrug 

  

  


