
Meerjaren Beleidsplan Reborgh Foundation  

 

De doelstelling en te verrichten werkzaamheden  

De Reborgh Foundation heeft ten doel: het op maatschappelijk, sociaal en op economisch gebied 

faciliteren van hulp aan mensen in nood en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

De Reborgh Foundation tracht dit doel te bereiken onder meer door: 

a. het (doen) opstarten van en het participeren in projecten op het gebied van onderwijs, 

gezondheidszorg en business-development; 

b. het steunen van initiatieven van medewerkers van Marshoek op het werkgebied van de 

Reborgh Foundation; 

c. al het overige dat bijdraagt aan het doel van de Reborgh Foundation. 

De Reborgh Foundation streeft er naar om haar projecten te spreiden over de diverse landen en 

continenten.  

 
Actuele projectondersteuning 

De Reborgh Foundation zal  gedurende 5 jaar (vanaf 2017 t/m 2021) via Assist en de Stichting RRDF 

in India het dorp Gollamanda ondersteunen in de integrale ontwikkeling. In 2021 zal een beslissing 

worden genomen over de opstart van een mogelijk vervolgproject in India.  

Meer informatie kunt u vinden op www.rrdf.nl. 

  

In 2021 zal worden gestart  met een vervolgproject in Tanzania. Dit betreft een 5-jarig project, onder 

verantwoordelijk van de Stichting FT Kilimanjaro voor de ontwikkeling van het dorp Mawala. 

Meer informatie kunt u vinden op www.ftkilimanjaro.org 

 

De wijze van verwerving van inkomsten 

De inkomsten van de Reborgh Foundation worden voor een belangrijk deel gevormd door de 

jaarlijkse donatie van Marshoek BV en verder door giften.   

 

Het beheer en de besteding van het vermogen  

De Reborgh Foundation houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de 

continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Reborgh 

Foundation. De kosten van beheer dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten 

behoeve van het doel van de Reborgh Foundation.  De bestuurders van de Reborgh Foundation 

ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. In het op de website van de Reborgh 

Foundation gepubliceerde jaarverslag is weergegeven aan welke projecten de inkomsten worden 

besteed.  

 

http://www.rrdf.nl/
http://www.ftkilimanjaro.org/


Bestuur 

Het bestuur van de Reborgh Foundation wordt gevormd door:  

H.H. Bennink (penningmeester) 

K.A. van den Born 

T. van Loon 

J. van de Geer (secretaris) 

D.E. van Woudenberg  (voorzitter) 


