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1. Inleiding
Het bestuur van het Toon Hermans Huis Roermond (THH) heeft de organisatie van de
funding uit structurele bijdragen van particulieren en bedrijfsleven ondergebracht in een
aparte stichting, Vrienden van het Toon Hermans Huis (VTH), met een eigen bestuur.
Het bestuur van de meer op de inhoudelijke, zorggerichte, kerntaken gerichte activiteiten van
THH berust bij de Stichting THH, eveneens met een eigen bestuur.
Doel van deze opzet is een duidelijkere focus op de onderscheiden activiteiten in beide
stichtingen.
2. Missie VTH
De Stichting VTH heeft als missie bij te dragen aan in een meer structurele vorm van funding,
ten einde continuïteit van het werk van het THH te borgen.
3. Doelstelling
Doelstelling is op langere termijn 1/3 deel van de begroting van het THH te dekken vanuit
financiële bijdragen gegenereerd vanuit de stichting VTH.
4. Verantwoordelijkheden
De funding van landelijke organisaties ( o.a. KWF, Ipso, St. Mont Ventoux, Oranjefonds)
wordt vanuit het bestuur van THH aangevraagd en begeleid. Dat geldt ook voor de financiële
bijdrage van gemeenten.
Dit omdat dit type funding in hoge mate samenhangt met inhoudelijke aspecten van de
werkzaamheden, training van vrijwilligers etc.
De verantwoordelijkheid voor de structurele funding uit lokaal bedrijfsleven en particulieren
wordt bij het bestuur van VTH belegd.
5. Aanpak VTH
De activiteiten worden gericht op twee doelgroepen:
- bedrijfsleven
- particulieren
5.1 Bedrijfsleven
Vanuit het bedrijfsleven werden en worden (zeer gewaardeerde) incidentele giften gedaan.
VTH ontwikkelt voor dit segment een nieuw concept gericht op structurele funding: ‘Vrienden
van Toon”.
Het gevraagde commitment is als volgt:
- financiële bijdrage ad. € 1000 per jaar, voor een periode van drie jaar.
- bijdragen aan werving van nieuwe deelnemers
- deelnemers die na drie jaar stoppen zetten zich in de vrijvallende plaats in te vullen met
een nieuwe ‘Vriend(in) van Toon’.
“Vrienden van Toon’ heeft een zodanige uitstraling dat ‘je erbij wilt horen’.
Door het gedeelde doel, de deelnemers en een aansprekend programma dat in de geest van
Toon Hermans op luchtige wijze verdieping biedt.
tegenprestatie voor hun financiële bijdrage.
Het gebodene moet zich daarnaast in voldoende mate onderscheiden van andere
businessclub- achtige activiteiten in Roermond, te zoals: Bizznip, Alliance, Heren van Braam,
Heren van Hattem, Oolder Convent.

Doelstelling is te groeien naar 30 bedrijven als lid van de “Vrienden van Toon”, afkomstig uit
Roermond en niet te vergeten uit de omgeving van de stad.
5.2 Particulieren
Het Toon Hermans Huis moet verankerd zijn in de gemeenschap in Roermond en omgeving.
Het moet ‘ ons ‘Toon Hermans Huis zijn, gedragen in brede lagen van de gemeenschap.
In dit kader is in 2017 een nieuw initiatief opgezet: ‘De week van Toon”, met als doelen:
verbreding draagvlak, media exposure en funding.
Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. De investering in tijd en middelen woog niet
op tegen de bereikte resultaten.
Daarom is besloten ook voor de particulieren het concept “Vrienden van Toon” op te zetten.
Doelstelling: stap voor stap uit te groeien naar 25 deelnemers.
Maar, net als bij de ondernemers geldt: kwalitatieve groei, met de juiste deelnemers, is
belangrijker dan snelle groei
Financieel commitment is € 500 per jaar. Kan op jaarbasis worden aangegaan.
5.3 Serviceclubs
Deze vereisen een maatwerk benadering. Die wordt zodanig gestructureerd, dat er een
voldoende tijdsinterval zit tussen aanvraagmomenten.
6. Bestuurlijke organisatie
Met het oog op de omvang van de activiteiten en het jaarlijks te funden bedrag is een
bestuursomvang voorzien van 5-7 personen.
Bestuursleden van de Stichting VTH worden benoemd door het bestuur van het VTH.
Het bestuur van VTH kiest uit haar midden een voorzitter.
Teneinde goede afstemming met het bestuur van Stichting THH te borgen zal er een linking
pin in de governance worden georganiseerd.
Een lid van het bestuur van THH zal zitting hebben in het bestuur van Stichting VTH.
Het is wenselijk zorg te dragen voor een voldoende mate van bestuurlijke doorstroming.
6.1 Samenstelling bestuur
dd. april 2020 bestaat het bestuur van Stichting VTH uit de volgende personen:
Nathalie van Houtum, Marie-Rose Vandenbergh, Marie-Rose Vandenbergh, Marc
Breugelmans en Paul Jansen(voorzitter). Secretariële ondersteuning door Susanne Kessels.

