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Stichting Het Burgerweeshuis
Het Burgerweeshuis bestaat al meer dan 150 jaar 
en had vroeger als voornaamste doel zorg te dragen 
voor wezen en half-wezen. 

Tegenwoordig is de Stichting Het Burger weeshuis 
er voor de inwoners van Meppel.
Dankzij de fi nanciële steun van het Burger    wees-
huis worden vele voor Meppel belangrijke 
projecten mogelijk gemaakt, sociale doelen 
ondersteund en kunnen vele culturele en 
sportieve manifestaties plaatsvinden.

De doelstelling van de stichting: 
‘het verlenen van fi nanciële steun aan culturele en/
of sociale doeleinden ten dienste van de gemeente 
Meppel en haar inwoners’. 

Een greep uit verstrekte subsidies:
•  Het Burgerweeshuis helpt Meppel te laten 

bruisen: fi nanciële steun wordt verleend aan 
activiteiten als Donderdag Meppeldag en 
Meppel Vol Vaart, maar ook aan draaiorgel 
“De Parel”, Meppeler Masters en paardenkeuring 
en Puppet International.

•  Het Burgerweeshuis steunt muziek-, zang-, 
sportverenigingen en toneelgezelschappen bij 
bijzondere projecten en exposities van 
beeldende kunst door Meppeler kunstenaars.

•  Het Burgerweeshuis helpt scholen voor speciaal 
onderwijs en instanties als stichting ‘Arme kant 
van Meppel’ en Altiband bij bijzondere activiteiten. 

•  Het Burgerweeshuis kan tevens subsidies 
verstrekken ten behoeve van bijzondere en 
veelbelovende (vervolg-) opleidingen voor 
inwoners van Meppel.

•  Het Burgerweeshuis heeft meegeholpen aan grote 
projecten in Meppel zoals de restauratie van de 
molens “De Vlijt” en “De Weert”, de ontwikke-
ling van het wandelbos “Engelgaarde” en het boek 
“Meppel in de twintigste eeuw”. Bij het 150 jarig 
jubileum is een bank geschonken aan de inwoners 
van Meppel die bij het NS Station is geplaatst.

Vermogen
De Stichting Het Burgerweeshuis beheert een 
vermogen dat in het verleden door Meppelers 
bijeen is gebracht. Vanuit de opbrengsten en door 
schenkingen van personen kunnen deze voor 
Meppel zo belangrijke subsidies worden verstrekt. 

Onafhankelijk en betrokken bestuur
Het stichtingsbestuur bestaat uit zeven vrijwil-
ligers, die allen een hechte band met Meppel 
hebben. Het bestuur beoordeelt de aan vragen voor 
subsidie en zorgt er voor dat beschikbare gelden 
ten goede komen aan de inwoners van Meppel, 
waardoor het Burgerweeshuis er aan bijdraagt dat 
er in Meppel net iets meer mogelijk is dan elders.

De Gemeente Meppel benoemt deze bestuurs-
leden en ontvangt de jaarcijfers. Zij heeft echter 
geen inspraak in het al of niet toekennen van 
subsidies en de gemeente draagt zelf ook geen 
middelen bij aan de stichting. Het bestuur is zelf-
standig en onafhankelijk.

Uw aanvraag 
De Stichting Het Burgerweeshuis geeft 
fi nanciële steun. Doe nu uw aanvraag en 
kijk voor de voorwaarden op de website 
www.burgerweeshuismeppel.nl

Uw bijdrage
Door een schenking aan het Burgerweeshuis 
kunt u met een blijvend gebaar de Meppeler 
gemeenschap steunen. Het Burgerweeshuis 
zorgt voor een goede bestemming.

Het Burgerweeshuis is door de overheid erkend 
als ‘instelling met een goed doel’, waardoor uw 
gift fi scaal vriendelijk behandeld wordt en het 
maximale ter besteding overblijft.

U kunt uw schenking of gift aan Het Burgerwees-
huis overmaken op rekeningnummer 
NL35 RABO 0148  9767 78 ten name van 
Stichting Het Burgerweeshuis te Meppel.

Uw notaris kan u alle informatie verstrekken 
over giften in de vorm van (periodieke) 
schenking of legaat aan Het Burgerweeshuis.
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