
BIJLAGE Verplichte openbaarstelling gegevens ten behoeven van ANBI status

 Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam;

Stichting Groen Licht NML

 KVK en/of RSIN nummer.

KVK nummer 61535621 ; RSIN/fiscaal nummer/BSN: 854380097

 Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de 
instelling;

Arsenaalplein 2, 5911BR, Venlo

077-7370181

info@groenlichtnml

 Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving;

DOEL Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel het verlenen van facilitaire hulp aan allochtonen in  Nederland 
en het bevorderen van de zelfredzaamheid van deze groep mensen in Nederland.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het aanbieden van taalcursussen, trainingen en workshops, het aanbieden _ van 
sollicitatietrainingen en het versterken van het persoonlijk steunsysteem met betrekking tot 
de re-integratie:;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan;

- Uitbreiding volgens opdracht gemeente Venlo in wijken met grote taalvraag.

- Opzet tolkenpoule in 2016 gemeente Venlo

- Opdracht gemeente Roermond 2015-2016 – taalondersteuning en re-
integratie

- Participant in initiatief Taalakkoord voor Noord-Limburg

- Professionaliseringsslag bedrijfsvoering

- Versterken samenwerking lokale partners ten behoeve van maatschappelijke
vragen rondom toename vluchtelingen en statushouders in de regio NML.

 Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de 
bestuurders, met uitzondering van:



Bestuurders van Stichting Groen Licht NML krijgen geen bezoldiging, wel een 
onkostenvergoeding binnen de wettelijke kaders.

Voorzitter: mevrouw ANTONIA JOHANNA MARIA BASTIAANS

Secretaris: mevrouw KARIN HENDRIKS

Penningmeester: mevrouw ANGELIQUE ALLEGONDA ANNA ANTONIA MICHELS

 Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling;

Jaarverslag 2015 volgt nog (eerste jaar) 

 De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling dan wel, indien 
het instellingen betreft die niet actief geld of goederen werven onder derden en die het aan 
hen ter beschikking staande vermogen of de opbrengsten daarvan uitsluitend of nagenoeg 
uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling (zuivere vermogensfondsen) of indien 
het kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn 
verenigd betreft, de staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van de 
voorgenomen bestedingen, met toelichting.

Jaarcijfers 2015 volgen nog (eerste jaar)


