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Stichting Cari wenst een rol te vervullen in
een tijd waarin de overheid zich terugtrekt
en meer overlaat aan eigen initiatief van
niet altijd zelfredzame burgers en
bedrijven. Deze participatiesamenleving
kan wel wat hulp gebruiken, met name als
het gaat om de zorg voor het milieu en
klimaat, het ontwikkelen van kennis en
baanbrekend onderzoek, en een helpende
hand bieden aan de mensen die dat het
hardst nodig hebben. Wij richten ons dus
niet op de grote namen, de gevestigde
spelers en de al belangrijke organisaties,
maar op de plekken en mensen waar de
meeste behoefte bestaat, zo lokaal
mogelijk. Daarbij volgen wij niet de
gebaande paden van de kortzichtige
actualiteit, maar zoeken juist de
organisaties en groepen van wie de stem
niet altijd doordringt tot het grote publiek.
Cari legt de lat hoog, zij wenst een ware
vriend te zijn, een redder in nood.
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Cari beoogt ondernemingen en
Doelstelling Stichting
non-profit organisaties te ondersteunen in
inspanningen de ontwikkeling van
en activiteiten hun
mens, natuur en dier te bevorderen. In het
bijzonder is Stichting Cari betrokken bij:
⇒ de bescherming van natuur
⇒ de bevordering van het welzijn van
dieren
⇒ het stimuleren van wetenschap en
onderzoek
⇒ ondersteuning van mensen in nood
Zo luidt ook de statutaire doelstelling van
Stichting Cari.
Stichting Cari is niet enkel betrokken bij de
ontwikkeling van mens, natuur en dier in
Nederland. Ook daarbuiten ondersteunt zij
ondernemingen en non-profit organisaties.
Die ontwikkeling kent immers uitdagingen
die landsgrenzen overschrijden.

Stichting Cari stimuleert de initiatieven van
ondernemingen en non-profit organisaties
in de ontwikkeling van mens, natuur en dier
met financiële bijdragen. Maar daartoe is
haar ondersteuning niet beperkt. Zij biedt
hen waar mogelijk ook advies en nieuw
perspectief.
Ter ondersteuning van ondernemingen en
non-profit organisaties werft Stichting Cari
fondsen vooral in de vorm van giften. Zij
spant zich steeds in deze fondsen euro voor
euro te besteden aan de initiatieven die zij
besluit te ondersteunen. Afhankelijk van
het desbetreffende initiatief besluit zij een
eenmalige of periodieke financiële bijdrage
te doen.
Een actueel verslag van de activiteiten van
Stichting Cari is te vinden op de website.
De balans en staat van baten en lasten van
het afgelopen jaar is ook daar te vinden.
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Werving,
besteding en
beheer van
vermogen

Stichting Cari werft fondsen in de vorm
van:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Stichting Cari besteedt de haar beschikbare
fondsen steeds zoveel mogelijk euro voor
euro aan het ondersteunen van de
ontwikkeling van mens, natuur en dier.

subsidies
giften
legaten
erfstellingen
andere baten

Overigens zijn haar fondsen vooral
afkomstig van twee particuliere donateurs.
Statutair is het Stichting Cari niet
toegestaan in andere vorm fondsen te
werven. Daardoor kan Stichting Cari zich
volledig toeleggen op de ondersteuning
van iniatieven voor de ontwikkeling van
mens, natuur en dier. Zij mag zich niet
(mede) toeleggen op het commerciële
activiteiten ter werving van fondsen.

STICHTING CARI
Galjootstraat 32
1086 VE Amsterdam

Stichting Cari hecht eraan dat een
onderneming of non-profit organisatie die
zij heeft geselecteerd, een financiële
bijdrage ontvangt zodra de behoefte
daaraan is ontstaan. Als gevolg daarvan
houdt zij op enig moment niet meer
fondsen aan dan redelijkerwijs nodig is voor
de continuïteit van haar activiteiten.
Mocht Stichting Cari nog over fondsen
beschikken nadat het bestuur heeft
besloten tot haar opheffing, dan komen
deze fondsen uitsluitend ten goede aan een
instelling met een soortgelijke doelstelling
als die van Stichting Cari. Statutair is het
Stichting Cari niet toegestaan deze fondsen
anders te besteden.
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Bestuur en
beloning

Het bestuur van Stichting Cari bestaat uit:
⇒ M.C. Cornelisse, als voorzitter
⇒ A.J. Cornelisse, als penningmeester
⇒ J.J. Cornelisse, als secretaris
Stichting Cari heeft niet een raad van
advies of een raad van toezicht ingesteld.
Geen van de bestuurders ontvangt
momenteel enige vergoeding van Stichting
Cari voor hun werkzaamheden of onkosten.
Het bestuur draagt zorg voor een actueel
verslag van de activiteiten die Stichting Cari
in een boekjaar heeft uitgevoerd. Ook laat
het bestuur een balans en staat van baten
en lasten opmaken over ieder boekjaar.
Hierbij legt het bestuur verantwoording af
over het uitgevoerde beleid.
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