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Inleiding 

Het Buurtzorghuis is een hospice waar terminaal zieke cliënten de laatste fase van hun leven 

kunnen doorbrengen (palliatieve zorg). Afhankelijk van de situatie is het mogelijk om een vakantie, 

respijtzorg of kortdurende opvang in het huis te realiseren. 

De Buurtzorghuizen zijn onderdeel van Stichting Buurtzorg Nederland. Het eerste Buurtzorghuis is 

in september 2013 te Warnsveld geopend. Stichting Buurtzorg Nederland heeft de intentie om op 

verschillende locaties in het land Buurtzorghuizen te openen.  

De Stichting vrienden van het Buurtzorghuis is opgericht speciaal voor de gasten en vrijwilligers. 

Door wensen, materieel maar ook immaterieel, te vervullen, of hier aan bij te dragen willen wij het 

verblijf van de gasten zoveel als mogelijk veraangenamen.  

De Stichting ‘Vrienden van het Buurtzorghuis’ is opgericht bij notariële akte d.d. 28 juli 2015 en 

voldoet aan de vereisten van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  

 

Doel 

Het doel van de Stichting ‘Vrienden van het Buurtzorghuis’ is het ondersteunen van de 

Buurtzorghuizen met name op het gebied van: 

 het veraangenamen van het welzijn van de gasten.  

 het verlenen van financiële steun voor cliënten voor wie de verblijfskosten (eigen bijdrage) een 

probleem zijn. 

 het ondersteunen en facilitairen van het werk van de vrijwilligers zoals het facilitairen van 

themabijeenkomsten, trainingen en opleidingen. 

 

De Stichting probeert haar doel te realiseren door:  

 het beschikbaar stellen van financiële en / of materiële middelen die de uitvoering van de 

genoemde doelstelling kunnen bevorderen.  

 het beheren van al het geen de Stichting uit erfstellingen, legaten, of schenkingen heeft 

verkregen of nog zal verkrijgen ten behoeve van het Buurtzorghuis.  

 Alle andere ten diensten staande wettige middelen die het doel van de Stichting kunnen 

bevorderen.  
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Verwerving van het vermogen 

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: 

 Giften, donaties  

 Schenkingen, erfstellingen en legaten 

 Fondswerving door georganiseerde activiteiten 

 Subsidies 

 Alle andere verkrijgingen en baten 

De teams van de verschillende Buurtzorghuizen zullen invulling geven aan de werving van fondsen. 

Deze activiteiten zullen aan het bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd.  

Een van de manieren om fondsen te werven is via vaste bijdragen van donateurs ten behoeve van 

het betreffende Buurtzorghuis. De periodieke bijdragen van deze donateurs, waarvan een overzicht 

wordt bijgehouden door de penningmeester, worden jaarlijks geïnd (veelal door automatische 

incasso).  

Uiteraard worden alle giften, donaties, erfstellingen e.d. gebruikt ten behoeve van de gasten en 

vrijwilligers van het Buurtzorghuis waarvoor de betreffende gelden bestemd zijn.  

 

Beheer van het vermogen 

Het vermogen van de Stichting zal worden gebruikt voor de verschillende Buurtzorghuizen.  

 De ontvangen financiële middelen staan op een betaal-/spaarrekening van de Stichting. 

Wanneer het vermogen is gelabeld aan een specifiek Buurtzorghuis dan zullen de betreffende 

gelden alleen worden gebruikt ten behoeve van de gasten en vrijwilligers van het betreffende 

Buurtzorghuis. 

 De financiële middelen zullen niet speculatief worden ingezet. 

 De Stichting heeft geen winstdoelstelling. 

 De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte 

werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.  

 

De financiële administratie wordt door de Stichting centraal verzorgd. De penningmeester voert de 

financiële administratie van de Stichting. Vanuit ieder Buurtzorghuis is de financiële informatie 

betreffende de aard en omvang van de inkomsten, uitgaven en het saldo beschikbaar en 

inzichtelijk. 
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Besteding van het vermogen 

Het vermogen van de Stichting kan uitsluitend worden besteed ten behoeve van de 

Buurtzorghuizen. Het team dat werkzaam is binnen het Buurtzorghuis kan een schriftelijk verzoek, 

gemotiveerd en vergezeld van een begroting, indienen bij de Stichting. Het bestuur bespreekt het 

voorstel, gaat na of de aanvraag past binnen de doelstellingen en of het saldo voldoende is. Daarna 

beslist het bestuur over het al dan niet (gedeeltelijk) toewijzen van de betreffende aanvraag. De 

afwikkeling wordt overgelaten aan de medewerkers van het betreffende Buurtzorghuis.  

Voor het direct kunnen uitvoeren van wensen van cliënten, voor zover daar geen andere financiële 

middelen voor beschikbaar zijn of verkregen kunnen worden, kunnen de medewerkers van het 

Buurtzorghuis een maximaal bedrag van 1000 euro besteden mits het saldo voldoende is, zonder 

dat daarvoor een bestuursbesluit voor nodig is. Achteraf wordt bij de bestuursvergadering 

verantwoording afgelegd voor deze uitgaven.  

 


