Beleidsplan van de te Amersfoort gevestigde
Stichting Vrienden van het St. Pieters- en Bloklands Verzorgingshuis
(na statutenwijziging genaamd:
Stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis)

De naam van de stichting:
Stichting Vrienden van het St. Pieters- en Bloklands Verzorgingshuis, hierna te noemen:
Stichting.
De Stichting is opgericht bij akte op 6 december 1990 verleden voor mr. A. Veldhuizen, notaris
te Amersfoort.
De Stichting is sinds 1 januari 2008 door de belastingdienst gerangschikt als een ANBI.
Het bestuur van de Stichting is voornemens de statuten in overeenstemming te brengen met de
huidige regelgeving geldende voor ANBI's, ter gelegenheid waarvan tevens de naam van de
Stichting zal worden gewijzigd in: Stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis.
(Contact)gegevens stichting
Adres: Wervershoof 157, 3826 EM Amersfoort
Telefoonnummer: 033-4345600
Kamer van Koophandel nummer: 41189777
RSIN nummer: 009116217
Rekeningnummer: NL51SNSB0980545080
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
a. de heer J.W.M. Pothof, voorzitter
b. de heer R.J.M. de Beaufort, penningmeester/secretaris
c. mevrouw Ch.G.M. Borghuis
d. de heer H.B.W.J. Lokin
e. mevrouw I.M.M. Faass-Strooij
Ambtelijk secretaris: mevrouw P.Th.G. Hofstede
De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding van onkosten en geen
beloning.
Het doel van de stichting is:
gelden te werven, te beheren en aan te wenden ten einde financiële ondersteuning te verlenen
aan de realisering van de doelstellingen, in de ruimste zin des woords, van de stichting:
Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis, gevestigd te Amersfoort, voorzover bekostiging uit
de middelen van laatstgenoemde stichting niet mogelijk is.
De Stichting is vooral in het leven geroepen om extraatjes voor bewoners en personen mogelijk
te maken, zoals het organiseren van tochtjes en het aanschaffen van diverse inventaris, zoals
beeld- en geluidsapparatuur, tuinmeubilair etc.
De stichting verricht de volgende werkzaamheden:

De stichting beoordeelt aanvragen van Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis om
toekenning van middelen voor de verwezenlijking van specifieke projecten, welke projecten niet
bekostigd kunnen worden uit de middelen van Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis.
De stichting kan eveneens op eigen initiatief projecten ter financiering voordragen aan het
bestuur van Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis.
De stichting werft de gelden als volgt:
De stichting wil haar inkomsten ter verwezenlijking van haar doelstellingen genereren door
actieve fondsenwerving bij:
1. particulieren
2. zakelijke en particuliere relaties
3. serviceclubs
4. fondsen, instituten en instellingen
5. alle anderen die de doelstelling van de stichting financieel wensen te ondersteunen.
De stichting beheert haar vermogen als volgt:
Het bestuur beheert het vermogen van de stichting.
Het bestuur zorgt voor de administratie waaruit blijkt:
1. de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve van het
beheer van de stichting, alsmede de aard en de omvang van de andere uitgaven van de
stichting;
2. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting;
3. de aard en omvang van het vermogen van de stichting.
Het vermogen van de stichting wordt risicomijdend belegd.
Het vermogen en het inkomen van de stichting wordt als volgt besteed:
Het vermogen en het inkomen van de stichting worden besteed aan de werkzaamheden die
voortvloeien uit de doelstelling van de stichting.
Afwezigheid van een winstoogmerk
Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen. De stichting heeft
geen winstoogmerk. Zij streeft in al haar activiteiten de officiële status als ANBI na en
onderschrijft te allen tijde de daaraan verbonden voorwaarden.
Publicatieplicht
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht als ANBI via haar website: www.pbg-vrienden.nl
Vastgesteld door het voltallige bestuur de dato: 27 juni 2016.

