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Inleiding

De stichting Vrienden van Stichting Hospice Het Thuis van Leeghwater is een erkende Algemeen Nut Beogende 
Instelling die ter ondersteuning van de Stichting Hospice Het Thuis van Leeghwater is opgericht in 2007.

De Stichting stelt zich ten doel: het verwerven van gelden ter financiële en materiële ondersteuning van de te 
Middenbeemster gevestigde Stichting Hospice Het Thuis van Leeghwater.

Kamer van Koophandel-nummer: 3712.8906
RSIN-nummer: 8172.78.965 
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Doelstelling

De stichting Vrienden van Stichting Hospice Het Thuis van Leeghwater is een erkende Algemeen Nut Beogende 
Instelling die ter ondersteuning van de Stichting Hospice Het Thuis van Leeghwater is opgericht. 

De statutaire doelstelling van de Stichting Vrienden is:

- Het verlenen van steun, op welke wijze dan ook, aan de te Middenbeemster gevestigde stichting: Stichting Hos-
   pice Het Thuis van Leeghwater.

- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daar-
   toe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting Vrienden van Stichting Hospice Het Thuis van Leeghwater wenst haar doel te verwezenlijken 
door: 

- Het werven van fondsen. Dit kunnen zijn giften, erfdelen en subsidies. Daarnaast werft de Stichting Vrienden
   van Stichting Hospice Het Thuis van Leeghwater vrienden die de stichting financieel willen ondersteunen. 

- Het ontplooien van activiteiten (zie communicatie en pr) daartoe.
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Werkwijze

- Het vergroten van de naamsbekendheid van het Hospice door lezingen, publicaties etc;
- Het stimuleren van inzameling- of sponsoracties;
- Het ondersteunen van activiteiten van het Hospice op het gebied van kennisontwikkeling en kennisversprei-
  ding over palliatieve zorg;
- Het namens de vrienden uitdragen en tonen van waardering voor de vele vrijwilligers;
- Financiële ondersteuning van activiteiten van het Hospice die niet vallen onder de reguliere exploitatie.

Communicatie en PR

Communicatie en PR gericht op het verwerven van fondsen is een doorlopend aandachtspunt, ook in deze 
beleidsperiode. De bestaande brochure zal regelmatig worden geactualiseerd en ook via de website zal de sticht-
ing zich profileren. Aan de uitgevoerde activiteiten en/of aanschaf vanuit de stichting zal de nodige publiciteit 
worden gegeven door een persbericht, publicatie op de website, en vermelding in de nieuwsbrief die vier keer per 
jaar verschijnt. 
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Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur is thans als volgt samengesteld: 

- Mevr. C. Jaarsma-Bronger, voorzitter
- De heer F. Janssen, penningmeester
- Mevr. N. De Vries-Koeman, secretaris 
- Mevr. N. Vogel, communicatie

De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd en ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.
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Beheer en besteding van het vermogen

Door de penningmeester wordt éénmaal per jaar, na het verstrijken van het kalenderjaar, een balans winst & 
verliesrekening opgemaakt. Deze jaarrekening dient binnen drie maanden, doch uiterlijk binnen zes maanden, 
na het verstrijken van het boekjaar in de bestuursvergadering te zijn besproken en vastgesteld. 
Hierbij dienen minimaal drie bestuurleden aanwezig te zijn, waaronder de voorzitter en penningmeester.

De vergadering van het bestuur van de Stichting vindt minimaal drie keer per kalenderjaar plaats. Er kan 
besloten worden om tussentijds meerdere vergaderingen in te plannen.

De werkwijze voor de besteding van binnengekomen geldmiddelen is als volgt:
  
- Door de contactpersoon van het Hospice wordt een aanvraag ingediend voor een project. Deze aanvraag ge-
   schiedt per e-mail met een korte omschrijving en de (geschatte) kosten. 

- Deze aanvraag of aanvragen worden per e-mail doorgestuurd naar de bestuursleden en behandeld in de eerst-
  volgende bestuursvergadering. 
  
- Indien er snel gehandeld moet worden dan coördineert de voorzitter de spoedaanvraag. 
 
Alleen bij volledige consensus wordt dan beslist. 

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging of vergoeding.
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