Naam van de instelling:
Stichting TECS International

RSIN/Fiscaal nummer:
851954534

Contactgegevens:
Postadres
Postbus 4261
2003 EG Haarlem
Backoffice
Vredenburg 31
2035 VA Haarlem
Bezoekadres (uitsluitend op afspraak)
’t Broederhuis
Nagtzaamplein 67
2032 TC Haarlem
Email: info@tecsinternational.net
Telefoonnummer: +31 (0)23 574 7072
Website: www.tecsinternational.org
Bankrekening: IBAN NL41 INGB 000 3288 455
Bankrekening projecten: IBAN NL12RABO 017 3636 047

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel:
a. het verbeteren van de kwaliteit van leven van BID’s (Bijzonder Inzetbare Doelgroep) met als
motto: delen is vermenigvuldigen;
b. vanuit een sociaalmaatschappelijke bedrijfsvoering ontwikkelen van workshops met
publicaties, communicatie- en leermiddelen; het begeleiden en coachen van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt; kennis delen door werken met multiculturele teams.
De naam TECS wordt gevormd door de waarden Trouw, Empathie, Compassie, Samen-delen.

ANBI status toekenning: 1 november 2012
Kamer van Koophandel:
Dossiernummer 56044054
TECS International
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Beleidsplan:
Zie het gepubliceerde document.

Bestuurssamenstelling:
5 personen: voorzitter, secretaris, penningmeester, marketing manager, bestuurslid

Naam en functie van de bestuurders:
Rose M. Koelewijn, voorzitter
Claartje C.M. Janssen, secretaris
Latifa El Idrissi, penningmeester
Sasha G. Hutchinson, bestuurslid
Laurens Bruns, bestuurslid marketing

Beloningsbeleid:

* De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
* De bestuursleden hebben recht op een vergoeding van in het belang van de stichting
gemaakte kosten.
Zodra vergoedingen worden toegekend, zullen deze in de jaarrekening van de stichting
worden opgenomen en toegelicht. De bestuursleden zien af van hun recht op vacatiegelden.

Missie
Kwaliteit van leven voor iedereen

Motto
(Kennis) delen is vermenigvuldigen

Bedrijfsmodel
100% principe: giften gaan volledig naar het door de donateur bepaalde doel.

Projecten en activiteiten:
Zie de betreffende publicaties op de website www.tecsinternational.org

Financiële verantwoording:
Jaarverslag 2013 – 2017 www.tecsinternational.org
Jaarverslagen, statuten, structuur van de organisatie, privacy policy (AVG), Algemene
Voorwaarden, projectbeschrijvingen, etc. zijn van de website te downloaden of kunnen worden
opgevraagd.

TECS International

(kennis) delen is vermenigvuldigen

ANBI Publicatie 2018

