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1. Algemene gegevens
Naam: Stichting In het spoor van Ad van Goor
KvK: 83434615

RSIN nr: 862872996

Adres: Doorniksland 17, 3871 RR Hoevelaken
Telefoon nummer: 06 53 35 28 22
Email adres: inhetspoorvanadvangoor@gmail.com
Website: https://inhetspoorvanadvangoor.nl

2. De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de STICHTING
De stichting heeft ten doel het verspreiden van logistieke kennis in het algemeen om daarmee
een bijdrage te leveren aan het verhogen van de logistieke kennis op logistiek gebied bij zowel
onderwijsinstellingen, - bedrijfsleven, overheid en bij andere instellingen, en voorts al hetgeen
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van lezingen,
bijeenkomsten of anderszins. De stichting beoogt niet het maken van winst. Het is de stichting
wel toegestaan commerciële activiteiten te verrichten, mits deze activiteiten worden verricht
ter bevordering van het doel van de stichting. De stichting is voornemens elk jaar in november
een lezing ter ere van Ad van Goor te organiseren. De eerste lezing vond plaats op 11 november
2021 in de Sint Joriskerk te Amersfoort. De tweede lezing staat gepland op 3 november 2022 op
dezelfde locatie.

3. De wijze van verwerving van inkomsten
Het vermogen van de stichting zaI worden gevormd door:
a. schenkingen, erf stellingen en legaten,
b. subsidies en donaties,
c. alle andere verkrijgingen en baten.
Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
Inkomsten uit commerciële activiteiten zoals hierboven aangegeven dienen binnen redelijke
termijn ten goede te komen aan het doel van de stichting.
4. Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling
De inkomsten van de stichting worden besteed aan de kosten van de jaarlijkse lezing. Het gaat
daarbij om huur van het gebouw, catering, drukwerk, website, filmkosten,
communicatiekosten, etc. Het vermogen op de RABO bankrekening dient om jaarlijks een lezing
te kunnen garanderen.
5. Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders en beleidsbepalers
• Hessel Marius Visser, voorzitter
• Maria Regina Damen, secretaris
• Cornelis van Elk, penningmeester
• Sander Lodewijk Jaak Maria de Leeuw, algemeen lid
• Anna Geertruida Oortgijsen, algemeen lid
6. Een overzicht van inkomsten, bestedingen en vermogen
De inkomsten van de stichting worden besteed aan de kosten van de jaarlijke lezing.Het gaat
daarbij om huur van het gebouw, catering, drukwerk,website, filmkosten,
commucatiekosten,etc.
Het vermogen op de RABO bankrekening dient om jaarlijks een lezing te kunnen garanderen.
7. Het beloningsbeleid voor het bestuur of de beleidsbepalers
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel
recht op vergoeding van de door hen — in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en
een niet bovenmatig vacatiegeld. Het bestuur kan en mag niet over het vermogen van de
stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen betreft.

