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Inleiding 

 
Stichting Schouten Foundation is opgericht op 26 februari 2019 aan Burgstraat 

12 te Giessen (Statutaire zetel).  
 
Schouten Foundation wordt geïnitieerd door de business-groep Cornelia Johanna. 

De Cornelia Johanna groep bestaat uit vijf bedrijven;  
 Schouten Europe B.V.  

 Nutrilab B.V. 

 NGJ Schouten B.V. 

 Schouten van de Voort 

 Vastgoed 

De businessgroep heeft dit idee geïnitieerd, omdat zij niet alleen wil investeren in 

groei van de verschillende bedrijven, maar ook wil investeren in een beter leven 
voor minder bedeelden, dichtbij en ver weg. Op deze manier hoopt zij iets te 

weerspiegelen van haar christelijke identiteit en vorm te geven aan haar 
verantwoordelijkheid als christen.  
 

Visie/Missie  
Schouten Foundation wil graag haar rijkdom met anderen delen. Dit doet zij door 

financiële ondersteuning van projecten die bijdragen aan het lichamelijk en 

geestelijk welzijn van mensen. 

Schouten Foundation neemt de bijbel als uitgangspunt bij al haar handelen. 

Doel 
Schouten Foundation heeft ten doel: 

a.  

- Armoede bestrijding 
- Bevorderen van lichamelijke en geestelijke gezondheid 

- Ondersteuning van Christenen die onderdrukt worden 
- Evangelisatie en gemeente opbouw 

- Ondersteuning Christelijk kinder- en jeugdwerk 
- Ondersteuning van goede doelen in de regio van gemelde 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schouten Europe b.v. 

b. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in 

de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Strategie 
 

Schouten Foundation ondersteunt financieel de projecten die onder de 
doelstellingen van de Stichting vallen. 

Om te kunnen bepalen of de projecten onder deze doelstellingen van de Stichting 

vallen, stellen wij de volgende criteria: 

1. De projecten zullen worden geselecteerd op basis van hun staat van dienst 
en hun bewezen toewijding. 

2. Het projectplan moet duidelijk doelstelling, activiteit, budget en de 

uiteindelijke beoogde impact omschrijven. 
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3. Het toegekende bedrag zal via de bankrekening van Schouten Foundation 

worden overgemaakt aan het betreffende doel. 

Het ontwikkelingswerk en de voortgang zullen worden gemeld in de jaarverslag 
van Schouten Foundation, bestaande uit een financieel en een narratief 

jaarrapport over de voortgang van de projecten. 

 
Huidig situatie en plan 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door financiële steun 

aan projecten zoals: 

Op internationaal gebied: 

- Het sponsoren van kinderen in hun levensbehoefte en onderwijs 
- Het organiseren en stimuleren van vaardigheidstrainingen voor mannen en 

vrouwen om de mogelijkheid tot ander en beter werk te vergroten 

- Het bijdragen aan Bijbelvertalingen  
- Het bijdragen aan radio uitzendingen in moeilijk bereikbare gebieden met 

christelijke boodschap 
- Ondersteuning van bijbelverspreiding  

 

Nationaal en in de regio: 

- Het ondersteunen van Christelijk kinder- en jeugdwerk 

- Steunen van begeleiding mensen met lichamelijke en verstandelijke 
beperking 

 

Organisatie  
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee 

bestuursleden. 
 
Stichting Schouten Foundation heeft vijf bestuursleden, waarbij er drie 

familieleden van Schouten zijn.  
 

De bestuurders voldoen hun taken 100% vrijwillig en ontvangen geen 
vergoeding voor hun werkzaamheden. 
 

Team  
1. Voorzitter:   dhr. Henk Schouten 

2. penning meester: dhr. Niek-Jan Schouten 
3. Secretaris:   mevr. Rhodé Meijers-Schouten 

4. Lid:    dhr. Pieter Vos 
5. Lid:   dhr. Peter Schouten 
 

Financieel  
De inkomsten en uitgaven van Schouten Foundation zullen bestaan uit de 

middelen die worden verstrekt door Cornelia Johanna Groep.  

Als men de genoemde doelen wil steunen is het mogelijk om dit via Schouten 

Foundation te doen.   
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bankrekening: NL 96 RABO 0341 1708 01 

Kvk nummer: 74269933 

RSIN/fiscaal nummer: 859 832 156 

 
Monitoring  
De gesponsorde projecten verstrekken Schouten Foundation een narratief en een 

financieel jaarrapport. Schouten Foundation zal, indien zij dat nodig acht, de 
ondersteunde projecten bezoeken om de voortgang ervan te beoordelen en te 

evalueren. 


