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Inleiding 
 
De Stichting Vrienden van Het Gasthuis is op 21 oktober 1983 voor onbepaalde tijd 
opgericht. De stichting heeft tot doel het werven van (financiële) middelen om steun, in de 
breedste zin van het woord, te verlenen aan het werk voor de bewoners en de tijdelijke 
bezoekers van de dagbehandeling van verpleeghuis Het Gasthuis, de bewoners van het 
verpleeghuis Molenhoek en de bewoners van de afdeling Psychogeriatrie (PG) en de afdeling 
Korsakov in Huize Steijndeld, allen te Gorinchem. 
 
Zoals omschreven in het hoofdstuk “Beleid” onder punt 4 is dit een meerjarig beleidsplan 
voor de stichting.  
 
In alle jaren is het bestuur vol enthousiasme bezig geweest met het werven van donateurs, 
ontvangen van donaties en legaten en met fondsenwervende activiteiten.  
 
De stichting heeft sinds 01-01-2008 de ANBI status en zal dit blijven continueren door te 
voldoen aan alle plichten door de wet opgelegd. 
  
De gegevens van de stichting staat zijn: 
- Naam:    Stichting Vrienden van Het Gasthuis 
- Gevestigd:    Gorinchem 
- RSIN/Fiscaalnummer:  8063.95.652 
- Kamer van Koophandel:  41119417 
- Bankrekening:   IBAN: NL63 ABNA 0479 4256 12 

BIC: ABNANL2A 
 
De contactgegevens zijn:  
- Secretariaat, mevr. L.J. van Turenhout - Gremmen, Werkensedijk 62, 4251 PS 

Werkendam 
- l.gremmem@strago.nl 
 
De huidige bestuurssamenstelling is: 
- P. Kroon, voorzitter 
- L.J. van Turenhout – Gremmen, secretaris 
- R van Driel, penningmeester 
- P.M. Huijbers - Koopman, vicevoorzitter 
- F. Stamkot, bestuurslid (pr-commissie) 
- W.P. Gremmen, bestuurslid (pr-commissie) 
- H.P. Willemstein - Mojel, bestuurslid 
- P. van der Brugge, bestuurslid 
- A. Sterk, bestuurslid 
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Strategie 
 
1. De stichting heeft ten doel: 

a. financiële en daadwerkelijke steun te verlenen aan het werk voor de bewoners en de 
tijdelijke bezoekers van de dagbehandeling van het verpleeghuis Het Gasthuis, de 
bewoners van het verpleeghuis Molenhoek en de bewoners van de afdeling 
Psychogeriatie (PG) en de afdeling Korsakov in Huize Steijndeld, allen te Gorinchem, 
één en ander ter beoordeling van het bestuur, zulks in overleg met de directie van dit 
verpleeghuis of haar vertegenwoordigers; 

b. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. 

 
2. De stichting besteedt of zal al haar (financiële) middelen besteden aan de bewoners en de 

tijdelijke bezoekers van de dagbehandeling van het verpleeghuis Het Gasthuis, de 
bewoners van het verpleeghuis Molenhoek en de bewoners van de afdeling Psychogeriatie 
(PG) en de afdeling Korsakov in Huize Steijndeld, allen te Gorinchem en heeft geen 
winstoogmerk. 

 
3. Bij ontbinding of vereffening van de stichting zal een eventueel overschot besteed worden 

overeenkomstig het doel van de stichting dan wel aan een andere algemeen nut beogende 
instelling.   
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Beleid 
1. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

a. financiële bijdragen te verlenen ten behoeve van verbetering van de omstandigheden 
van bewoners en de tijdelijke bezoekers van de dagbehandeling, voor zover de 
daarmee gemoeide kosten niet ten laste van de exploitatierekening kunnen worden 
gebracht; 

b. alle overige wettige middelen die het doel van de stichting bevorderen. 
 

2. Om de doelstelling te bereiken komt het bestuur van de Stichting minimaal 1x per jaar in 
vergadering bijeen en heeft dan overleg met de directie van de genoemde verpleeghuizen 
of haar vertegenwoordigers. In deze vergadering worden o.a. de wensen (= projecten voor 
bewoners en bezoekers van de dagbehandeling) van de bewoners, van het bestuur van de 
verpleeghuizen en/of activiteitenbegeleiding besproken.  
Het bestuur van de Stichting beslist vervolgens welke wensen gefaciliteerd worden.  
De uitvoering van de activiteit ligt bij het bestuur en/of activiteitenbegeleiding van de 
genoemde verpleeghuizen. 

 
3. De stichting tracht de financiële middelen te werven en onderhouden door:  

a. een financiële bijdrage van haar donateurs 
b. incidentele donaties en legaten 
c. door de stichting georganiseerde sponsoracties 
d. door de pr-commissie georganiseerde en door het bestuur goedgekeurde activiteiten 
e. overige wettelijke activiteiten 
 

4. Daar de inkomsten per jaar sterk kunnen verschillen, zal het bestuur van de stichting 
reserveringen doen om continuïteit van de stichting te waarborgen en te kunnen blijven 
voldoen aan meerjaren afspraken naar de bewoners en de bezoekers van de 
dagbehandeling van de genoemde verpleeghuizen. 
 

5. Informatie naar haar donateurs en andere belangstellenden in onze stichting vindt plaats 
door: 
a. bij elk intakegesprek de nieuwe bewoner, bezoeker van de dagbehandeling en haar / 

zijn familie een brochure van de stichting te overhandigen, waarin het werk van de 
stichting omschreven wordt 

b. het up to date houden van haar website: www.vriendenvanhetgasthuis.nl 
c. het minimaal 1x per jaar uitgeven van een nieuwsbrief aan “vrienden”, donateurs en 

bedrijven / instellingen, die een gift hebben gedaan 
d. door de stichting georganiseerde sponsoracties 
e. door de pr-commissie georganiseerde en door het bestuur goedgekeurde activiteiten 
f. overige wettelijke activiteiten 
g. publicatie in plaatselijke en regionale media  

 
6. Jaarlijks wordt er een verslag gemaakt van uitgeoefende activiteiten.  
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Beheer 
 
1. Elk jaar laat de stichting door een administratiebureau haar financiële verslag opmaken.  

 
2. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en/of 

inspanningen. 
 

3. Er is geen aparte beschrijving van de administratieve organisatie, maar er is een verdeling 
van taken zoals in de inleiding is weergegeven. Van de bestuursvergaderingen worden 
notulen gemaakt. 

 
4. Ter voorkoming van fraude heeft het bestuur van de stichting regels vastgesteld. Deze 

regels zijn vastgelegd in de notitie “Organisatie van de financiën” en goedgekeurd in de 
vergadering van 16-02-2016. 

 
 
 
 


