Beleidsnota Stichting Coolsingel
De Stichting Coolsingel is gevestigd te Rotterdam en op 6 maart 1996 opgericht. De statuten zijn gewijzigd
op 12 december 2002 (en) op 18 juli 2007 en laatstelijk op 4 november 2010.
Doelstelling
Het bestuur van de Stichting stelt zich ten doel zowel de inkomsten uit het vermogen als het vermogen zelf,
in de komende jaren tot circa 2020 te besteden aan projecten die tot verbetering van de zorgverlening
functie in Rotterdamse Regio leiden.
De Stichting financiert initiatieven in de vorm van projecten met een maximale looptijd van twee jaar, die
bijdragen aan:



de bevordering van de effectiviteit, de efficiency en de kwaliteit van de zorg
de ontwikkeling van nog niet bestaande zorgtoepassingen.

Hierbij wordt gedacht aan financiële ondersteuning van:







het ontwerpen dan wel organiseren van algemeen toegankelijke opleidingsprogramma’s voor
zorgverleners (gesubsidieerd wordt alleen een eventueel tekort bij aanvang, het opleidingsprogramma
dient binnen 2 jaar kostendekkend te kunnen opereren);
wetenschappelijk onderzoek/onderwijs in de zorg. Salariskosten van promovendi worden niet
gesubsidieerd;
technische oplossingen die de zorgverleners dan wel de zorgontvangers kunnen ondersteunen
waardoor effectiever kan worden gewerkt;
de ontwikkeling van procedures in de zorgverlening, die tot een effectievere behandeling van
zorgontvangers leidt;
alle andere projecten die binnen de doelstelling vallen.

De subsidie bedraagt maximaal vijftig procent van de projectkosten en is bedoeld ter aanmoediging, ter
erkenning van het belang van een project en om een eventueel aanloopverlies op te vangen. De indienende
organisatie dient substantieel bij te dragen aan de kosten van het project. De subsidie is vooral bedoeld om
initiatieven te faciliteren die anders niet van de grond komen.
De volledige subsidievoorwaarden zijn te vinden op www.stichtingcoolsingel.nl
Winstoogmerk
De Stichting heeft geen winstoogmerk. De Stichting is niet actief in de verwerving van extra fondsen van
derden anders dan via de inkomsten uit het vermogen.
Vergoeding bestuursleden
De Stichting vergoedt de bestuurders de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding, conform de regeling
die de belastingdienst daarvoor heeft opgesteld, ter dekking van de kosten die bestuurders in de
uitoefening van hun functie maken.
Financiële verantwoording
Jaarlijks wordt door een accountant een financieel verslag opgemaakt en wordt geëvalueerd of aan de
doelstelling is voldaan.
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