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Statutaire doelstelling
De doelstelling van de instelling is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als
volgt.
"De Stichting heeft ten doel: het ondersteunen van projecten en activiteiten van
natuurlijke personen, instellingen (waaronder scholen en gezondheidsinstellingen),
verenigingen en ondernemingen, al dan niet op het gebied van duurzame ontwikkeling
(natuur en milieu), ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, cultuur en welzijn
(inclusief sport en gezondheid), in binnen- en buitenland, zulks ter bevordering van het
menselijk welbevinden, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting heeft als voornaamste doel het steunen van projecten op het gebied van
medisch wetenschappelijk onderzoek, eenmalig of meerjarig.
Er is een beperkt budget beschikbaar voor projecten op het gebied van zorg en welzijn
in Nederland.
De stichting beoordeelt elke maand de binnengekomen aanvragen.

De stichting voert geen actief fondsenverwervend beleid. Zij ontvangt haar inkomsten
met name van de Reggeborgh Groep.

De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling.
De inkomsten worden met name besteed aan het financieel steunen van medisch
wetenschappelijk onderzoeken. Vermogen wordt aangehouden op spaarrekeningen.

http://stichtingreggeborgh.nl/Stichting_Reggeborgh/
beleidsplan_files/Beleidsplan.pdf

De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. In
voorkomende gevallen kan echter wel een on/reiskostenvergoeding of vacatiegeld
worden toegekend.

In 2020 heeft de Stichting besloten een aantal onderzoeken te steunen o.a. van
Stichting Zeldzame Ziektenfonds, Villa Joep, Stichting Antoni van Leeuwenhoek
Foundation en Stichting Foundation Optic Atrophy 1 (OPA1).
Een aantal van deze onderzoeken, zoals het onderzoek ‘Precision Cell Therapy’ van
Stichting Antoni van Leeuwenhoek Foundation zal meerdere jaren duren.
De Stichting heeft in 2020 een bijdrage gedoneerd aan Stichting Erasmus MC
Foundation voor het onderzoek ‘Interventiestrategieen tegen het coronavirus SARSCoV-2’.
Gezien de situatie rondom het coronavirus heeft de Stichting dit jaar weinig tot geen
activiteiten van particulieren, die zich hebben ingezet voor een goed doel, bijvoorbeeld
door sportieve prestaties te leveren, kunnen ondersteunen.
In de regio zijn bedragen gedoneerd aan diverse verenigingen en stichtingen, die het
sociale belang dienen.
Overige donaties gedaan aan landelijke fondsen en stichtingen hebben met name
betrekking op welzijn.
De stichting is gestopt met het steunen van projecten in het buitenland. De
toezeggingen die zijn gedaan, worden nagekomen.

http://stichtingreggeborgh.nl/Stichting_Reggeborgh/
activiteiten_files/Verslag_activiteiten_2020.pdf
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