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Van de op 19 april 1916 opgerichte Stichting bestond het bestuur in geheel 2017
uit de volgende personen:
- de heer R. Wolbers, voorzitter;
- de heer M.M.J. van Schijndel, penningmeester;
- mevrouw C.C. Spillenaar Bilgen-Dekker, secretaris;
- mevrouw E. Luteijn, lid.
Van mevrouw C.C. Spillenaar Bilgen-Dekker, lid tot en met december 2017,
wordt op 10 december dit jaar afscheid genomen.
Daarnaast is de heer V.A. Dorigo als vrijwilliger en bestuursondersteuner nauw
betrokken bij de stichting.
De heer M. Vooren heeft aangegeven het bestuur te komen versterken. In 2018
zal hij officieel ingeschreven worden in het stichtingsbestuur van de
C.S.Oolgaardtstichting in het register van de Kamer van Koophandel.
Het bestuur is in vergadering bijeengeweest op: 25/01/2017, 29/03/2017,
31/05/2017, 20/09/2017, 06/12/2017 en op 10 december heeft het bestuur het
graf van de familie Oolgaardt bezocht op de begraafplaats Moscowa in Arnhem.
In 2017 zijn we doorgegaan met het doneren van projectondersteuning en
individuele ondersteuning, tot een maximaalbedrag per jaar. De website is in
2017 actueel gehouden en wordt gevuld met informatie over afgeronde
projecten. Er is dit jaar één bestuurslid, te weten de heer Wolbers, die content
verzorgt.
In 2017 is bij uitzondering opnieuw het project “Autisme TV” ondersteund, dat
moeite heeft met het vinden van andere financieringsmogelijkheden. In overleg
met de directie van het dr. Leo Kannerhuis is in 2014 gekozen voor het
ondersteunen van dit project. In 2016 is onderzoek gedaan naar het doel, bereik
en succes van het project en op basis van de positieve resultaten is besloten dit
project opnieuw te ondersteunen.
De volgende projecten zijn in 2017 toegekend:
NP2016055 dr. Leo Kannerhuis Autisme TV
NP2017011 Young Talent Festival 2017 AMZAF
NP2017014 Het Streek Ede. Oefenen in verbinden
NP2017016 Buro Wintertuin De Aankomst van de Titanic
NP2017024 Kazou Out of the Box
Contact met de (drie) andere Arnhemse stichtingen is in 2017 zeldzaam geweest
en zal in het nieuwe jaar weer opgepakt gaan worden.
Over de financiën van de Stichting is te vermelden dat de overstap in 2014 naar
duurzaam beleggen geen foute keus is geweest.
Het bestuur heeft in 2017 stabiel gefunctioneerd met vier bestuursleden. Omdat
mevrouw C.C. Spillenaar Bilgen-Dekker, secretaris, heeft aangeven het bestuur

na december 2017 te verlaten en de heer M.M.J. van Schijndel zijn functie als
penningmeester zal neerleggen, is het bestuur op zoek gegaan naar versterking.
De heer M. Vooren komt het bestuur versterken. De heer R. Wolbers heeft
aangegeven in de toekomst de functie van penningmeester op zich te zullen
nemen en mevrouw E.F. Luteijn heeft aangegeven in 2018 de functie van
secretaris op zich te nemen. Er zal een nieuwe voorzitter worden gezocht en er
wordt naar vrouwelijke versterking van het bestuur gezocht.
Over het archief van de Stichting is in 2012 besloten dat, omdat het geen
gevoelige stukken zijn, openbaarheid in het Gelders Archief na vijf jaar akkoord
is. De stukken vanaf 2010 zijn nog niet overgebracht naar het Gelders Archief ter
verdere behandeling. Archiefbeleid is: telkens na vijf jaar archiveren en
aanleveren in blokken van vijf jaar na vijf jaar, die dan direct openbaar zijn.
De jaren 2010-2014 zullen in 2019 worden aangeleverd en zijn dan direct
openbaar.
Velp, januari 2018.

E.F. Luteijn
Secretaris C.S.Oolgaardtstichting

