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Algemene Gegevens Stichting Bergse Kracht
Muntweg 8A
6325 PD, Berg en Terblijt
KvK: 65599209
Bankrek: NL 29 ABNA 0500244170
M: 06-11811692
W: www.bergsekracht.nl
E: info@bergsekracht.nl

Statutaire Doel Stichting:
Het met elkaar in contact brengen van mensen, die op welke wijze dan ook, getroffen zijn door
kanker, middels een feitelijk ontmoetingscentrum en in genoemd ontmoetingscentrum, patiënten en
hun familie voorlichten over alles wat te maken heeft met kanker. Denk hierbij onder andere aan
voeding, leefwijze, onderzoek, medische behandelingen enz. en al hetgeen in de ruimste zin met één
en ander verband houdt, daartoe behoort en of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Feitelijke activiteiten:
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- Lotgenoten contactdagen;
- Uitvoeren van hulpvragen;
- Exploitatie “Kringloopwinkel” in de vorm van een ontmoetingscentrum.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd en zal worden gevormd door:
- Donaties;
- Subsidies en andere bijdragen;
- Schenkingen, erfstellingen en legaten;
- Alle andere verkrijgingen en baten

Het startkapitaal is onder andere gevormd door een aanmoedigingsprijs van de ING-bank ten bedrage
van € 5000,-.

Beheer vermogen:

Door de Stichting werd een bankrekening geopend bij de ABN-AMRO. Het rekeningnummer betreft
NL 29 ABNA 0500244170.
Feitelijk zijn de voorzitter en de penningmeester degenen die over het geld kunnen beschikken.
Op voornoemde bankrekening worden schenkingen gestort, alsmede donaties en de
aanmoedigingsprijs van de ING. Tevens wordt regelmatig het ontvangen contante geld gestort op
voornoemde rekening.

Besteding van het vermogen van de instelling:

Het vermogen van de Stichting  wordt voornamelijk besteed aan de uitvoering van “hulpvragen”,
alsmede aan de kosten welke gemaakt worden bij de organisatie van thema-avonden alsmede
lotgenotencontact-momenten. Daarnaast worden kosten betaald voor het plaatsen van advertenties
alsmede drukwerk en voor de ontwikkeling van de website.



De Stichting Bergse Kracht heeft geen winstoogmerk.

Visie:
Samen Sterk

Missie:
Krachtenbundeling Bij Kanker

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Voorzitter + secretaris: Dhr. R.G.J. Nafzger
Penningmeester: Dhr. Prof. Dr. P. Volders
Algemeen Bestuurslid: Dhr. Prof. Dr. G.J. Dinant
Algemeen Bestuurslid:  Dhr. J. Antonides

Het bestuur komt tweemaandelijks bij elkaar voor bestuursvergaderingen. Tijdens deze
vergaderingen worden onder andere beslissingen genomen om hulpvragen uit te voeren en tegen
welke kosten. Daarnaast wordt op maat beleid ontwikkelt per ontvangen hulpvraag. De
bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Overzicht van toekomstige projecten door Stichting Bergse Kracht:

- Organisatie van thema-avonden (4 x per jaar);
- Inrichten van feitelijk ontmoetingscentrum;
- Organisatie van lotgenotencontactmomenten (4 x per jaar);
- Uitvoeren van binnengekomen hulpvragen;
- Doorontwikkeling van website.

Strategie:

Om bovenstaande projecten te kunnen uitvoeren, zal Stichting Bergse Kracht voornamelijk gelden
dienen te werven middels donaties en subsidies.
Er is echter sinds 15 juli 2021 een zeer groot project bijgekomen en wel de als nationale ramp geziene
watersnood in Limburg. Stichting Bergse Kracht brengt hulpvraag en hulpaanbod bij elkaar en levert
sindsdien goederen en vrijwilligers aan gedupeerden van de watersnood. Hier is de Stichting enorm
van gegroeid in een zeer kort tijdspad, onder een enorme tijdsdruk. Haardoor is nog geen duidelijk
projectplan is gemaakt en tevens is nog niet voorzien hoeveel geld dit project uiteindelijk gaat kosten
en wanneer het afgerond is. Gelet op de verhalen van de gedupeerden gaat het project Watersnood
Limburg zeker nog enkele maanden tot mogelijk één jaar nog door.


