INFORMATIE IN HET KADER VAN DE ANBI-WETGEVING
In het kader van de ANBI-wetgeving wordt de volgende informatie verstrekt.
Naam
Stichting Vrienden Zorgcentrum De Wittenberg
RSIN
816269415
Kamer van Koophandel
11045381
Contactgegevens
Secretariaat : Bernhardstraat 16, 4175 EE Haaften, tel.nr. 0418 592353, vrienden@wittenbergzorg.nl.
Gegevens van Stichting Vrienden Zorgcentrum De Wittenberg worden gepubliceerd op de website van
het zorgcentrum : www.wittenbergzorg.nl
Bestuursleden
Th. (Thijs) Klop, voorzitter
M.L.J. (Meta) van Bergeijk-van Kuilenburg, secretaris
G. (Geert) de Kock, penningmeester
G.G. (Gera) Mulder-Grandia
J.C. (Jennie) van Zuijdam-Nijhoff
Zij zijn volgens de statuten gezamenlijk bevoegd.
Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning.
Gemaakte onkosten worden vergoed.
De Stichting Vrienden Zorgcentrum De Wittenberg heeft geen personeel in dienst.
Doelstelling
De stichting is in 1999 opgericht met het doel extra financiële middelen te verkrijgen. Hiermee kunnen
voorzieningen voor de bewoners van het zorgcomplex bekostigd worden die niet uit het normale
budget betaald kunnen worden.
Gerealiseerde projecten/Activiteiten
In de achterliggende jaren zijn de navolgende projecten gerealiseerd :
• aanschaf van videorecorders, tv’s, DVD- en stereoapparatuur,
• tuinmeubilair bestaande uit stoelen, tafels en banken,
• border op rolstoelhoogte in de tuin, alsmede diverse bloembakken,
• kippen en konijnen voor de aanwezige dierenverblijven,
• rolstoelbus,
• Psalmboeken en Bijbels in groot letter-uitvoering,
• wandversiering in de vorm van foto’s op canvas,

• attenties als herinnering aan diverse bijzondere Koninklijke gebeurtenissen,
• duofiets met trapondersteuning,
• fototoestellen,
• tuinkamer op verpleegafdeling,
• bijdrage aan de Paas- en eindejaarsattentie die bewoners jaarlijks ontvangen,
• schouw met sfeerhaard in centrale ontmoetingsruimte,
• aanleg belevenistuin,
• bijdragen voor de aanschaf van een labyrintfiets, belevenistafel en braintrainer.
De Stichting is met een stand aanwezig op de jaarmarkt te Haaften die jaarlijks in de maand juni wordt
gehouden. Tevens geeft de Stichting acte de présence op de door het zorgcentrum georganiseerde
verkoping.
In het kader van NLdoet worden eveneens activiteiten georganiseerd.

Beleidsplan 2016-2020
In oktober 2015 is het beleidsplan 2016-2020 opgesteld. Hieronder volgt de integrale tekst :
STICHTING VRIENDEN ZORGCENTRUM DE WTTENBERG
GEVESTIG TE HAAFTEN
Beleidsplan 2016-2020

Doelstelling
Het doel van de Stichting Vrienden Zorgcentrum De Wittenberg te Haaften is het aanvullend
ondersteunen, begeleiden, verzorgen en bijstaan van senioren binnen het werkgebied van de
Stichting.
Wijze fondswerving
De Stichting tracht middelen bijeen te brengen door het werven van donateurs die een
minimale bijdrage per jaar dienen te betalen; schenkingen, erfstellingen en legaten;
subsidies; overige baten te verkrijgen uit verkopingen, door deelname aan plaatselijke
jaarmarkt, e.d.; publiciteit.
Beheer
•Aangaande de te maken bestuurskosten tracht het bestuur een terughoudend beleid te
voeren.
•Getracht wordt een zo groot mogelijk rendement uit de tegoeden te verkrijgen, echter met
dien verstande dat betrouwbaarheid niet aangetast wordt. Er is besloten geen beleggingen te
doen. De liquide middelen zullen niet voor een langere termijn, langer dan 2 jaar worden
vastgelegd. Resteert een vastlegging op korte termijn, korter dan 2 jaar, dan betreft dit
opvraagbare liquide middelen.
Uitkeringen
De Stichting bekostigt de door haar goedgekeurde doelen rechtstreeks.
Werkzaamheden
•Jaarlijks ontvangen de bewoners van het zorgcomplex een eindejaarsattentie alsmede een
attentie t.g.v. Pasen. De Stichting draagt bij in de kosten hiervan.
•De Stichting is bereid te participeren in zaken die het leven van de bewoners kunnen
veraangenamen en waartoe binnen het budget van het zorgcentrum geen ruimte is. Zo zijn in

het verleden diverse zaken gerealiseerd, zoals een rolstoelbus, tuinmeubilair, een duofiets met
trapondersteuning, audio-apparatuur, groot letteruitgaven, camera, wandversieringen, e.d.
Het is op dit moment nog niet mogelijk om voor de toekomst concrete zaken te noemen, maar
een voorbeeld zou kunnen zijn het participeren in een belevingstuin.
Haaften, 6 oktober 2015,
Bestuur Stichting Vrienden Zorgcentrum De Wittenberg,
Th. Klop,
M.L.J. van Bergeijk-van Kuilenburg,
Voorzitter.
Secretaris.

Financiële verantwoording:

Staat van baten en lasten 2018
Baten
Giften
Overige opbrengsten
af: kosten
Rentebaten

Lasten
Afschrijvingen
Autokosten
Overige kosten
Bankkosten

32036
3615
874

2741
4
34781

724
1825
70975
121
73645
-38864

Balans per 31-12-2018
Activa
Materiële activa
Overlopende activa
Liquide middelen

Passiva
Overlopende passiva
Eigen vermogen

0
24
14568
14592

382
14210
14592

