
WIE WIJ ZIJN: STICHTING BEEK FM

Beek FM is begonnen als een initiatief van een aantal vrienden die samen zich willen inzetten voor de Beekse samenleving. 

Inmiddels zijn we 2 jaar verder en zijn wij uitgegroeid tot een stichting met jaarlijkse activiteiten. Het statutaire doel van 

Stichting Beek FM luidt als volgt: 

 

“HET MET BETROKKENHEID VAN INWONERS, ONDERNEMERS EN VRIJWILLIGERS IN EN UIT DE 
GEMEENTE BEEK INZAMELEN VAN GELD VOOR GOEDE DOELEN ZONDER WINSTOOGMERK”

Om dit te verwezenlijken doen wij een beroep op een groot aantal vrijwilligers voor het organiseren van onze activiteiten. 

Beek FM heeft géén winstoogmerk en beschikt over een ANBI-status. De stichting heeft géén personeel in dienst en de 

bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Onze jaarrekening publiceren wij op onze website.
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DE ACTIVITEIT: HET GLAZEN CAFÉ

Het Glazen Café is de belangrijkste activiteit van Stichting Beek FM. Deze activiteit vindt tweejaarlijks plaats. Drie DJ’s worden 

diverse dagen opgesloten in een glazen radiostudio van waaruit zij non-stop radio maken en enkel shakes mogen nuttigen. 

Dit met als doel om zo veel mogelijk geld op te halen voor het specifieke goede doel dat aan de editie van het Glazen Café 

verbonden is. 

Met de eerste editie van het Glazen Café (2017) werd een bedrag van circa 14.500 euro opgehaald voor Stichting Make-A-Wish 

Nederland. Dit door sponsoring, donaties en het aanvragen van platen. Wij streven ernaar om de organisatiekosten zo laag 

als mogelijk te houden door te werken met sponsoren en door de stichtings- en organisatiekosten zo veel als mogelijk te 

dekken uit opbrengsten uit andere activiteiten (zoals het jaarlijkse Beek FM Gala Diner). Alle gelden die tijdens de actiedagen 

worden gedoneerd gaan 100% besteed aan het goede doel.



GLAZEN CAFÉ 2019: DOE MEE IN DE STRIJD TEGEN EENZAAMHEID!

Het goede doel voor 2019 is de ‘strijd tegen eenzaamheid’. Net als de vorige kiezen wij ervoor om samen te werken met één 

hoofdpartner die zich actief inzet voor het gekozen goede doel. Deze partner is dit jaar het Nationaal Ouderenfonds. Het 

Nationaal Ouderenfonds richt zich op het welzijn van kwetsbare ouderen. Daarbij staat de bestrijding van eenzaamheid 

centraal. Om dit te bereiken ontwikkelt het Nationaal Ouderenfonds zelf diensten en activiteiten. Enkele voorbeelden 

hiervan ter illustratie:
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De Zilverlijn: wekelijks bellen vrijwilligers van het ouderenfonds met eenzame ouderen voor een goed gesprek en 

een luisterend oor.
1.

OldStars: Voetbal is de meest populaire sport in Nederland. Onder de noemer OldStars ondersteund het ouderen-

fonds voetbalsclubs bij het opzetten van walkingfootball om ouderen verantwoord te laten sporten en met elkaar 

in contact te brengen

2.

Uitjes: Het fonds organiseert een breed scala aan uitjes. Van vaartochten tot bezoeken aan musea of gezellig 

samen een hapje eten. Voor zorginstellingen biedt het Ouderenfonds ook inhouse evenementen aan waarbij zij 

de instelling volledig ontzorgen.

3.

BESTEDING TE DONEREN MIDDELEN

Wat dit jaar nieuw is dat wij niet al het geld zullen doneren aan onze hoofdpartner, en dat wij als stichting er op toezien 

dat het merendeel van de gelden ook in de eigen omgeving wordt besteed. 40% van de gelden worden gedoneerd aan het 

Nationaal Ouderenfonds, waarbij wij voorwaarden stellen de besteding van de gelden. 60% van de gelden worden vanuit 

de stichting direct besteed aan lokale organisaties (min. 30%) en initiatieven (max. 30%). Aan de besteding van de gelden 

stellen we de volgende voorwaarden:
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Aan de gelden die wij doneren aan onze hoofdpartner, het Nationaal Ouderenfonds, verbinden wij de voorwaarde 

dat deze hoofdzakelijk worden ingezet voor diensten en activiteiten in (Zuid-) Limburg. 

Dit bedraagt 40% van de te doneren gelden, deze gelden worden uiterlijk 4 maanden na afronding van het Glazen Café gedoneerd.

A

Een deel van de gelden doneren wij aan lokale (afdelingen) van organisaties die een bijdrage leveren aan 

de bestrijding van eenzaamheid. Als voorwaarde stellen wij dat de organisatie geen winstoogmerk kent, dat 

de organisatie zich primair richt op activiteiten en diensten die een bijdrage leveren aan de strijd tegen 

eenzaamheid in Beek en omstreken en dat de organisatie Beek FM inzage geeft in de besteding van de gelden. 

Dit bedraagt 30% van de te doneren gelden, deze gelden worden uiterlijk 6 maanden na afronding van het Glazen Café gedoneerd.

B

Een deel van de gelden blijft gedurende één jaar in beheer van Beek FM. Op deze gelden kan vanuit Beek en 

omstreken een beroep worden gedaan voor projectsubsidies voor concrete activiteiten die een bijdrage leveren 

aan de bestrijding van eenzaamheid. Het bestuur neemt de uiteindelijke beslissing over de toekenning van de 

projectsubsidies en hanteert daarbij in ieder geval de volgende voorwaarden:

1. Het betreft een activiteit zonder winstoogmerk.

2. De subsidie wordt niet aangevraagd door een organisatie die reeds een donatie heeft ontvangen zoals benoemt 

in voorgaande punt 2a.

3. De gelden worden aan een specifieke en vooraf bekendgemaakte activiteit besteed die een bijdrage levert aan  

de bestrijding van eenzaamheid.

4. De activiteit vind in Beek danwel de directe omgeving van Beek plaats en moet toegankelijk zijn voor 

deelnemers uit Beek.

5. Er wordt achteraf verantwoording afgelegd hoe de gelden zijn besteed.

6. De aanvraag gebeurd via een op de beekfm.nl te plaatsen formulier en moet uiterlijk 24 november 2020 om 

00:00 worden ingediend.

7. De maximale subsidie per evenement bedraagt € 300.

Dit bedraagt 30% van de te doneren gelden, wanneer na de afhandeling van alle ingediende subsidieverzoeken er nog gelden resteren zullen deze 

gelijkelijk worden verdeeld over de organisaties de lokale/regionale (afdelingen van) organisaties die een donatie hebben ontvangen zoals benoemd 

onder punt b. Stichting Beek FM legt via haar website verantwoording af over de totaal opgehaalde gelden en de besteding hiervan.

C
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REKENVOORBEELD

Stel het Glazen Café 15.000 euro zou ophalen voor de strijd tegen eenzaamheid. Dan zouden deze gelden als volgt kunnen

worden verdeeld.

A. Er wordt €6000,- euro gedoneerd aan het Nationaal Ouderenfonds. Deze gelden dienen zoveel als mogelijk besteed te 

worden aan diensten en activiteiten in (Zuid-)Limburg.

B. Er wordt in eerste instantie een bedrag van €4500 gedoneerd aan lokale en regionale (afdelingen van) organisaties. Dit 

zou er als volgt uit kunnen zien:

 € 750,- voor een ouderen vereniging T om activiteiten te organiseren

 € 750,- aan een stichting U  die mensen samenbrengt in de Westelijke Mijnstreek

 € 750,- aan stichting V die zich richt op eenzaamheid onder jongeren

 € 750,- aan vereniging W die activiteiten organiseert in het bejaardenhuis

 € 500,- aan vereniging  X… etc. etc. etc.

 € 500,- aan y…

 € 500,- aan Z …

C. Er is een bedrag beschikbaar van €4500 waarvoor uit Beek en omstreken subsidies kunnen worden aangevraagd voor 

specifieke activiteiten. Bijvoorbeeld:

 € 300,- bijdrage aan een carnavalszitting speciaal voor ouderen

 € 250,- aan een buurtinitiatief om mensen weer te betrekken in hun buurt

 € 75,- voor reiskosten om eenzame ouderen deel te laten nemen aan activiteiten in de regio 

 

Nu stel dat na 1 jaar er nog € 700 van budget C over is waar geen subsidies voor zijn afgegeven. Dan zullen vereniging en

stichting T t/m Z een extra donatie ontvangen van € 100,-.



VRAGEN OVER DE VERDEELSLEUTEL

Heeft u naar aanleiding van dit document nog vragen over de verdeling van de gelden of de besteding van de opgehaalde 

middelen van Beek FM - Glazen Café 2019 met het thema “Doe mee in de strijd tegen eenzaamheid” of heeft u een initiatief 

wat voldoet aan de voorwaarden in dit document. Wij gaan graag met u in gesprek.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op via info@beekfm.nl. Via onze website, beekfm.nl valt er tevens nog 

meer informatie te vinden over de stichting, het initiatief en het Glazen Café 2019.
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