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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.html

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

zie URL. Let op: URL kan pas worden ingevoerd als de documenten door RK op de
website zijn gezet, dus even samenwerken.

http://stichtingreggeborgh.nl/Stichting_Reggeborgh/
activiteiten.html
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