BELEIDSDOCUMENT STICHTING CURA I
Op 6 november 1984 werden ten overstaan van notaris Mr J.W.F.Swane te Utrecht de statuten van de
op 29 december 1961 opgerichte Stichting Cura opnieuw vastgesteld in dier voege dat de
tenaamstelling werd gewijzigd in Stichting Cura I (hierna te noemen ‘de stichting’) en dat de
doelstelling werd verwoord alsvolgt;
statutaire doelstelling:
“Het doen van uitkeringen aan natuurlijke personen en rechtspersonen, welke uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen en dat de stichting in het bijzonder beoogt dit
doel te bereiken door aan personen, die werkzaam zijn (geweest) op geestelijk en/of maatschappelijk
terrein verblijf aan te bieden in accommodaties in binnen- of buitenland, welke daartoe door de
stichting ter beschikking worden gesteld, alles in de ruimste zin.”
Binnen de grenzen van deze statutaire doelstelling heeft het bestuur een beleid ontwikkeld volgens
welke de activiteiten van de stichting feitelijk worden vorm gegeven, als volgt
beleidsmatige doelstelling:


De stichting biedt steun aan maatschappelijke organisaties in Nederland, bij voorkeur ZuidLimburg, die zich richten op hulpbehoevende (groepen van) personen en die in belangrijke
mate voor hun functioneren afhankelijk zijn van vrijwilligers.



De betreffende organisaties ontvangen steun van de stichting middels
o financiële bijdrage
en/of
o beschikbaarstelling om niet van een vakantievoorziening voor kortstondig verblijf van
vrijwilligers in een daartoe door de stichting aan te houden accommodatie.





De betreffende accommodatie staat alleen ten dienste van maatschappelijke organisaties,
waarmee het bestuur nadere afspraken en procedures heeft opgesteld met betrekking tot
gebruik en reservering.
De accommodatie staat overwegend ter beschikking van de doelgroep en wordt in sommige
periodes ook tegen vergoeding verhuurd. De huuropbrengsten staan ten dienste van de
doelstelling van de stichting.
De stichting ontplooit geen activiteiten gericht op fondsenwerving. Het aanwezige vermogen,
de rendementen en hetgeen uit erfstellingen, legaten of schenkingen is of wordt verkregen
staat ten dienste van de doelstelling.
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