ANBI verantwoording
Stichting Wereldpaviljoen Steyl is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Ten behoeve van de transparantie publiceren wij hieronder de kerngegevens.
Naam/adres:
Stichting Wereldpaviljoen Steyl, Statutair gevestigd te Venlo.
Locatie- en correspondentie adres:
Sint Michaëlstraat 6A
5935 BL Steyl
Telefoonnummer : 077-3745973
Mobiel
: 06-55620769
E-mail
: info@wereldpaviljoen.com
KvK
: 14117221
ABNI nummer
: 820846612
Bankrekening
: IBAN NL 34 RABO 0144393352
Doelstelling
Realisering en exploiteren van een culturele en educatieve instelling, genaamd
het Wereldpaviljoen. In deze attractie kunnen kinderen en jongeren zich
onderdompelen in andere culturen zodat ze bagage krijgen om de toekomst in te
kunnen als Wereldburgers (zie stichtingsakte voor letterlijke tekst).
Het bestuur
Momenteel bestaat de organisatie van het Wereldpaviljoen uit een stichting met
een achttal bestuursleden. Deze bestuursleden worden ondersteund door
vakspecifieke adviseurs en werken allen op Pro Deo basis. Het bestuur komt
maandelijks bijeen.
Het bestuur bestaat uit:
 Voorzitter: René Poels uit Meerlo. Initiatiefnemer Wereldpaviljoen,
oud-journalist en chef redactie van Dagblad de Limburger, voorzitter SOS
Meerlo-Wanssum;
 Secretaris: Mariëtte Custers uit Tegelen. Oud-manager Kinderopvang
St. Wel.kom-Pluim-Spring.
 Penningmeester: Huub Lichteveld uit Maasbree. Eigenaar Lificon,
oud-financieel adjunct-directeur Zorgsector.
 Bestuurslid: Ronald Kohnen uit Beesel. Mede initiatiefnemer Wereldpaviljoen
en directeur COS Limburg.
 Bestuurslid: Harry Clevis uit Broekhuizenvorst. Associate Boer & Croon,
Executive Manager, eigenaar Clevis Consultancy B.V. en oud-directeur
Vodafone en Xerox.
 Bestuurslid: Henk Janssen uit Oostrum. Oud-voorzitter Centrale Directie
Bouwens van der Boijecollege te Panningen.
 Bestuurslid: Ton Dols uit Maasbree. Oud bestuurslid scholengroep KEROBEI
te Venlo, oud-directeur en docent in basisonderwijs.
 Bestuurslid: Jan van Schaik uit Grubbenvorst. Oud-directeur/eigenaar
Recreatiecentrum De Schatberg, oud-bestuurder RECRON.

De stichting heeft een aantal vaste adviseurs die het bestuur met raad
en daad bijstaan:
 Peter Toonen: Toerisme & overheid. Projectleider Toerisme gemeente
Gennep en Regio Venlo.
 Isabel Titulaer: Adviseur marketing- en communicatiedeskundige Viduo
 Henny Jenner: Internationale contacten, oud-manager Xerox Internationaal,
PUM.
 Niek Vrijdag: Vastgoed / Jurist.
Ambassadrice: Renée van Wegberg, nationaal en internationaal bekende
zangeres en musicalster.
Vrijwilligers
Het Wereldpaviljoen, dat haar deuren geopend heeft op 17 oktober 2014, wordt
gerund door tachtig vrijwilligers. In diverse werkgroepen komen de vrijwilligers
geregeld bij elkaar om te evalueren en nieuwe plannen te maken.
Beloningsbeleid
Alle vrijwilligers (inclusief het bestuur/adviseurs) werken pro deo. Wel worden de
gemaakte onkosten t.b.v. het wereldpaviljoen vergoed.
Financiën
Het Wereldpaviljoen Steyl is gerealiseerd dankzij een bijdrage van de Provincie
Limburg en met steun van o.a. de regio Venlo en de mondiale groepen in
Noord-Limburg.
De exploitatie wordt mogelijk door de contracten die de stichting sluit met de
basisscholen in de regio voor een bezoek aan het Wereldpaviljoen en door de
entree gelden tijdens weekenden en de vakanties. Via de Vrienden van het
Wereldpaviljoen en donaties van fondsen en het bedrijfsleven hoopt de stichting
ook geld te generen.
Voor de verslag van de activiteiten en de financiële verantwoording wordt
verwezen naar de jaar- en financiële verslagen.
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