Inleiding

Stichting Roland de Kroon Fonds is door wijlen de heer Roland de Kroon opgericht in
zijn uiterste wil. Roland de Kroon overleed in januari 2020 en de stichting is zijn
erfgenaam.
Roland de Kroon stond bekend als iemand die anderen graag hielp en bijstond. Hij
heeft in zijn testament voorzien in een speciaal daartoe door hem opgerichte
stichting, die zich richt op ondersteuning van kinderen en jeugd uit zijn woonplaats
Bakel.
Stichting Roland de Kroon Fonds is door hem in het leven geroepen voor jongeren
van 4 tot 30 jaar uit minima gezinnen uit Bakel die structureel of tijdelijk te weinig
geld hebben om zich te ontwikkelen zoals ze zouden willen. Het Roland de Kroon
Fonds kan bijvoorbeeld bijdragen in de contributie van een sportclub, de kosten voor
taalonderwijs, de huur van een muziekinstrument of de aanschaf van een fiets om
naar de middelbare school te gaan.
Roland de Kroon, die geboren werd en opgroeide in Helmond, genoot nationale
bekendheid vanwege zijn nooit aflatende inzet voor de muziek. Na zijn middelbare
schooltijd studeerde hij muziekpedagogie en koor- en orkestdirectie aan het
Conservatorium in Tilburg. Onder zijn leiding verwierf het Stedelijk Helmonds
Concertkoor (SHC) een stevige reputatie die tot ver over de landsgrenzen reikte.
Daarnaast leverde Roland de Kroon met het koor op regelmatige basis bijdrages aan
radio- en televisie-uitzendingen.
Ook binnen de Bakelse gemeenschap liet Roland de Kroon was hij zeer actief. Hij
geldt als één van de oprichters van hofkapel ’t Is Deeger Wa van
Carnavalsvereniging De Pierewaaiers en componeerde voor die vereniging ook de
Bakelse evergreen ‘Bende gij een echte’. Daarnaast zette hij zich als vice-voorzitter
van het Parochiebestuur in voor de Bakelse kerk, waarbij de komst van het
hoofdaltaar, oorspronkelijk uit de kerk van Lage Mierde, één van zijn verdiensten is.
Roland de Kroon, die zelf geen kinderen had, had bovendien een speciaal oog voor
jongeren. Als dirigent van het SHC stond hij aan de wieg van de carrière van talloze
jonge muzikanten. En ook kinderen en jongeren in Bakel konden op zijn steun
rekenen. Steun die op zijn eigen wens dus ook na zijn overlijden wordt voortgezet en
uitgedragen.

Verslag activiteiten
Stichting Roland de Kroon Fonds heeft vorig najaar een start kunnen maken met de
donaties vanuit het fonds.
In juli 2021 is aan de stichting (met terugwerkende kracht tot 21 januari 2020) de
ANBI status toegekend.
De nalatenschap van Roland de Kroon dient eerst te worden afgewikkeld alvorens de
Stichting kon beschikken over de netto erfenis. Op dit moment is de nalatenschap
(juni 2022) bijna afgewikkeld. Omdat de aanslag van de erfbelasting pas recentelijk is
afgegeven, is het vermogen van de nalatenschap nog niet definitief overgedragen
door de executeur aan de Stichting.
Wel heeft de Stichting na het verkrijgen van de ANBI status een voorschot verkregen
uit de erfenis om een start te kunnen maken met de uitoefening van het doel
waarvoor de stichting is opgericht.
Het bestuur van de Stichting (5 bestuursleden) werkt geheel vrijwillig en onbezoldigd.
De kosten worden zo laag mogelijk gehouden zodat het fonds geheel ter beschikking
staat aan het doel. Wij hebben geen huisvestingskosten of administratie kosten.
Het afgelopen jaar heeft het bestuur veel tijd gestoken bekendheid te creeren voor
de Stichting in Bakel. Scholen zijn bezocht, sportverenigingen. Er is contact gelegd
met de gemeente Gemert-Bakel, met Stichting Leergeld Gemert e.o. Ook met de
muziekschool in Gemert. Tevens is een verkennende samenwerking gezocht met de
Harmonie in Bakel.
In de plaatselijke kranten alsook in het Eindhovens Dagblad is aandacht besteed aan
de lancering van de Stichting.
In Bakel is ook reeds een bijdrage in natura verstrekt aan het vrijwilligersinitiatief De
Verjaardag winkel. De Verjaardag winkel richt zich speciaal op mensen met een laag
besteedbaar inkomen. Doel is kinderen van deze gezinnen te faciliteren in verjaardag
cadeaus. Wanneer een kind door een klasgenootje wordt uitgenodigd om naar zijn of
haar verjaardag te komen kan dat voor de ouder soms een belemmering zijn
wanneer er geen geld is om een cadeautje te kopen voor de jarige. Dit zou er toe
kunnen lijden dat het kind niet op verjaardag komt of met lege handen staat. Dit kan
voor het kind belastend zijn. Niet deel kunnen nemen, het gevoel van uitgesloten zijn.
In de winkel kunnen minima gratis een verjaardagscadeautje komen uitzoeken.
Dit is waar Stichting Roland de Kroon Fonds het allemaal voor doet; kinderen moeten
mee kunnen doen met andere kinderen.

Het gaat immers niet alleen om het verstrekken van middelen maar ook om het
structureel proberen bij te dragen aan een betere situatie voor de jeugd uit Bakel.
Daarom is een samenwerking met alle betrokkenen van groot belang.
De komende jaren zullen economisch gezien een zware wissel trekken op onze
samenleving. Onze doelgroep zal hierdoor nog meer geraakt worden en naar alle
waarschijnlijkheid ook nog verder groeien. Wij zullen er alles aan doen om de nodige
hulp te blijven verlenen.

Vooruitblik 2022-2023
Zoals al eerder gezegd ziet de ecomische toekomst in ons land er even wat minder
rooskleurig uit. Dit zal zeker invloed gaan hebben op de activiteiten van onze
Stichting.
Meer dan ooit zullen wij de samenwerking zoeken met de betrokkenen om samen te
zoeken naar de best mogelijke hulpverlening.
Het bestuur van de stichting nodigt kinderen en jongeren, hun ouders of mensen uit
hun omgeving van harte uit om een beroep op het fonds te doen. Een aanvraag doen
voor het Roland de Kroon fonds kan eenvoudig via www.rolanddekroonfonds.nl of
telefonisch bij Marian Reijnders (06 18 32 92 00).
Marjolein Gerrits-van der Aa
Voorzitter stichting Roland de Kroon Fonds

Beknopt cijferoverzicht

Cliënten
De donaties gedaan in 2021 zijn terecht gekomen bij kinderen en jongeren uit Bakel.
In totaal hebben wij 8 kinderen rechtstreeks kunnen helpen. Daarnaast nog een
aantal indirect via de Verjaardag winkel in Bakel.

Fonds
Het Fonds van de Stichting bestaat uit de netto erfenis van Roland de Kroon.

Kosten
Stichting Roland de Kroon heeft slechts opstart kosten gemaakt ten aanzien van de
bouw en lancering van de website. Deze kosten bedroegen totaal eenmalig Euro
3.180,33.
De Stichting heeft geen administratiekosten of huisvestingskosten en daarom ook
geen afschrijvingen.
De bestuursleden werken geheel onbezoldigd, zodat het gehele fonds aan het doel
wordt besteed.

Besteding aan de doelgroepen
In 2021 is in het laatste halfjaar uit een voorschot van de erfenis totaal Euro 5.423,90
besteed aan donaties.
De donaties bestaan met name uit betalingen van contributies voor sport en muziek.
Ook is een bijdrage geleverd aan een opleiding aan de Volksuniversiteit.

Verwachtingen ten aanzien van donaties 2022
In het volgend jaar is de verwachting naar mate de Stichting meer bekendheid krijgt,
maar ook mede door de energie crisis in 2022, dat de donaties aanzienlijk zullen
toenemen.

