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Met het oprichten van Stichting The Brook Foundation in 2009 is een platform 
gecreëerd om  diverse goede doelen financieel te ondersteunen.  Hiervoor is de 
stichting als rechtsvorm gekozen; om een optimale rechtszekerheid en 
continuïteit te waarborgen, een solide bedrijfsvoering te   entameren, en een 
non-profit karakter te garanderen. 
 
The Brook Foundation beoogt niet het maken van winst. Een natuurlijk person 
noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de  Brook Foundation 
beschikken als ware het zijn of haar eigen vermogen. Het bestuur, en daarmee de 
stichting, opereert onafhankelijk van donateurs en begunstigden. 

 
Het vermogen van de stichting is ontstaan door een schenking, het bestuur 
heeft zich op het standpunt gesteld dat dit vermogen op een conservatieve wijze 
moet worden beheerd. 

 
De stichting kiest ervoor geen vermogen van derden aan te trekken. 
Wel bestaat er de mogelijkheid om bij bepaalde projecten samen te werken met 
andere organisaties. 

 
De uitkeringen die door de Brook Foundation worden gedaan kunnen de vorm 
hebben van een eenmalige gift, dan wel van een langjarige uitkering. Donaties 
kunnen ook op projectniveau worden verstrekt. Het bestuur wenst zich niet 
op voorhand vast te leggen op een vaste vorm van aanwending. 
 
Beurzen, prijzen, stipendia ed. behoren ook tot de mogelijke donatievormen. 

 
De beheerskosten van de stichting dienen miniem te zijn, en het bestuur voert 
haar werkzaamheden uit op onbezoldigde basis. 

 
Jaarlijks worden de jaarstukken vastgesteld en gecontroleerd door een 
accountant. 

 
Het doel van de Brook Foundation is het verrichten van activiteiten binnen drie 
kerngebieden: Natuur, Kinderen en Cultuur, en met name het doen van 
uitkeringen aan organisaties die zich met deze onderwerpen bezig houden. 

 
Meer specifiek: 

 
1. Natuur en natuurbehoud, het tegengaan van aantasting van het milieu, 

en het bevorderen van het milieubewustzijn. 
 

2. Het propageren van de kwaliteit van het onderwijs, ouders helpen bij 
de opvoeding, garanderen van kinderrechten, bestrijden van 
kindermishandeling, het verbeteren van het welzijn van kinderen door 
verbetering van woon- en leefomstandigheden. Leesbevordering, 
bevordering van de ontwikkeling en integratie van kansarme jongeren, 
het voorkomen van jeugdcriminaliteit, kortom de bevordering van het 
welzijn van kinderen in de ruimste zin van het word. 



 
3. Het ondersteunen van culturele projecten, het behouden van cultureel 

erfgoed, en het motiveren van initiatieven voor het behoud van parken, 
de openbare ruimte, en belangrijke cultuurmonumenten. 

 
Instellingen die worden gesteund mogen zowel in Nederland als in het 
buitenland zijn gevestigd. 

 
De Brook Foundation kan een Advisory Board instellen die het bestuur kan 
adviseren bij de uitvoering van haar werkzaamheden. 

 
De Brook Foundation steunt goede doelen organisaties die bijdragen aan 
een leefbare, groene en creatieve samenleving. Organisaties die ambitie 
tonen, structurele prestaties hebben bewezen en efficiënt en professioneel 
geleid worden komen in aanmerking voor donaties. 

 
Binnen de drie kernonderwerpen hebben een aantal zaken onze bijzondere 
aandacht. 
 
• Wat natuurbehoud betreft heeft de gezondheid en het behoud van de 

Oceanen (onder meer) onze attentie. Wetgeving, het instellen van 
beschermde gebieden, en het bevorderen van het publieke bewustzijn zijn 
daarbij instrumenteel. 

 
• Culturele producties van exceptionele kwaliteit behoeven onze steun. Het 

bestuur stelt zich op het standpunt dat een aantal belangrijke culturele 
pijlers een hoogkwalitatief raamwerk moeten blijven vormen van een 
inspirerend en divers cultureel landschap. 

 
• Het waarborgen van kinderrechten, en een strategische benadering 

daarvan, (door onderzoek, bewustwording, en het opbouwen van 
juridische waarborgen) wordt door de Brook Foundation gezien als 
essentieel voor het welzijn van kinderen. Ook het steunen van 
onderwijs aan zwakkere groepen in onze samenleving is daarvoor 
instrumenteel. 

 
Voorkeur wordt gegeven aan projecten die meerdere aandachtspunten van de 
Brook Foundation bestrijken, alsmede projecten die vanuit hun aard een 
hefboomeffect genereren en zodoende een maximaal resultaat bereiken van de 
te besteden donaties van de Brook Foundation. 

 
Beneficianten worden grotendeels door het bestuur van de stichting 
benaderd,  het selectiebeleid van de stichting is daarmee proactief. 

 
Het bestuur zal zich dan ook actief blijven bezighouden met het bepalen welke 
organisaties, stichtingen en initiatieven zij zal gaan ondersteunen en zal zich 
hiervoor terdege verdiepen in de doelstellingen, werkwijzen en resultaten van 
de te steunen entiteiten. 
 
Hierbij zal het beleid van de voorgaande jaren worden voortgezet. 


