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De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling 

Stichting Hulpfonds Roessingh, met zetel te Enschede, kantoorhoudende Roessinghsbleekweg 35, 7522AH,                                                                                 
heeft ten doel (artikel 2 statuten) het verlenen van geoormerkte financiële steun aan Stichting Attendiz ten behoeve van                                                                                
Onderwijscentrum het Roessingh alsmede financiële ondersteuning aan activiteiten die worden georganiseerd                                                                               
door en ten behoeve van leerlingen van Onderwijs Centrum het Roessingh,  

 
Focus 
1. Voor het toepassen van innovatieve technologie is vaak geen ruimte in de onderwijsbekostiging.  

Het Hulpfonds richt zich bij het uitvoeren van haar doelstelling hoofdzakelijk op het mede 
mogelijk maken van het toepassen van (innovatieve) technologie voor leerlingen van 
Onderwijscentrum  Roessingh. 
Voorbeelden zijn vernieuwende technologie ten behoeve van spel en bewegen (innoveren en 
bewegen), grensverleggende ondersteunende communicatie, en innovatieve zelfhulpmiddelen 
zoals de nieuwste oogbestuurde computers. 

2. Financiële aanvragen voor ondersteuning aan individuele of groepen van leerlingen, die niet 
persé de technologie betreffen, maar die het ontwikkelingsproces en kwaliteit van leven 
verbeteren een en ander  in de meest ruime zin.. Hier is geen ruimte voor in het onderwijsbudget 
van Onderwijscentrum het Roessingh, De projecten bestrijken een breed terrein: cultuur, 
educatie, sport, ontspanning, kunst en welzijn.  

3. Ook worden onderzoeken ondersteund die van toegevoegde waarde zijn voor de leerlingen 

 

Het beheer 
  De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is           
voor de verwezenlijking van het doel van de stichting (artikel 2 lid 4 statuten) 
 
  Het vermogen wordt aangevuld met opbrengsten uit schenkingen, donaties, legaten alsmede andere          
baten. 

 

Stichting Hulpfonds Roessingh is erkend als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI), dat betekent  
dat donaties voor de donateur fiscaal aftrekbaar zijn. 

  
Het bestuur voert een administratie van de vermogenstoestand van de stichting en van alles 
betreffende de werkzaamheden van de stichting. En de daar toe behorende boeken, bescheiden en 
andere gegevensdragers zodanig te bewaren dat  te allen tijde de rechten en verplichtingen van de 
stichting kunnen worden gekend (artikel 7, lid 2 statuten). 

 

Het  bestuur 
   Het onbezoldigde bestuur bestaat uit vijf of meer bestuursleden.  
   De bestuursleden zijn C.C.M. Huijbregts (voorzitter), W.H.F. Horvath( secretaris/penningmeester),                                             
H. Bijleveld ( lid), E.J.F.M. ten Berge(lid) en T.Pierik (lid), A. Brookhuis(Attendiz) 

 
 Beleid  
 Aanvragen voor financiële ondersteuningen worden ingediend bij de ambtelijk secretaris.  
Dit kunnen zowel individuele als niet-individueel gerichte aanvragen betreffen.  
Een aanvraagformulier is te downloaden en beschikbaar bij de ambtelijk secretaris. 
 
Het bestuur beoordeelt de niet-individueel gerichte aanvragen tijdens de bestuursvergadering op  
basis van de volgende criteria: 
- Er is sprake van cofinanciering 
- De aanvraag is niet structureel van aard 
 
De individueel gerichte aanvragen worden direct beoordeeld door de ambtelijk secretaris en het  
bestuurslid van Attendiz van Stichting Hulpfonds Roessingh op basis van de volgende criteria: 
- De aanvraag is niet structureel van aard 
- Het betreft een klein tot redelijk bedrag 

 
Samen met de aanvrager wordt gekeken naar aard en noodzaak van de aanvraag. 
 

Contactgegevens  
Statutaire naam: Stichting Hulpfonds Roessingh  
ANBI status. 
Bezoekadres: Roessinghsbleekweg 35, 7522 AH Enschede 
Postadres: Postbus 1288, 7500 BG Enschede 
Telefoon: 053-4335512 
E-mail : receptie.ocr@hulpfonds.nl 
IBAN: NL45RABO0375992197 
KvK nummer: 41027777 

RSIN/fiscaalnr: 6542219 
 
 



 


