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Algemene informatie over Stichting Vrienden van het Buurtzorghuis
Statutaire naam: Stichting Vrienden van het Buurtzorghuis
Doelstelling: Financieel en materieel ondersteunen buurtzorghuizen
Juridische structuur: Stichting
Statutenwijzigingen: Niet van toepassing, datum akte van oprichting: 28-07-2015

Informatie over de activiteiten en de financiële positie
Activiteiten: Financieel en materieel ondersteunen buurtzorghuizen
De stichting heeft als doel / activiteiten:
Het ondersteunen van de verschillende Buurtzorghuizen met name op het gebied van:
o
o
o

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.

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Een
Buurtzorghuis biedt een verblijf- of logeermogelijkheid voor terminaal of ernstig zieke patiënten. Tot
dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van
organen van de stichting.

Bestedingen 2021 gedeeld door totaal baten 2021
Het totaal van de bestedingen 2021 alsmede kosten 2021 gedeeld door het totaal van de baten 2021
betreft (€ 13.662 / € 10.486) * 100% = 130%.

Beleid m.b.t. (verwerving van) vermogen, verhouding kosten en opbrengsten

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.
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.

Informatie m.b.t. bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
Voorzitter

: J.B.I. de Blok;

Secretaris

: J.B. Kronenberg;

Penningmeester

: B.F. Morsink;

Lid

: P.C. Westra - Hoogedoorn

Toekomstparagraaf
Per 31 december 2021 heeft de Stichting een positief banksaldo van € 38.467.
Dit ANBI-Jaarverslag 2021 is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

