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Algemene gegevens per 14 juni 2017 
 

 

Naam 

 
Stichting Vrienden van Huize Westhoff 

 
Fiscaal nummer 

 
8160.70.076 

 

Kamer van Koophandel 

 

41152398 

 

Bankrekening 

 

NL61 INGB 0002050084 

 
Contactgegevens 

 
Julialaantje 38, 2283 TB Rijswijk 
Postbus 1005, 2280 CA Rijswijk 

 
Bestuursamenstelling 

 
H. Kolk, voorzitter 
M. de Laaf, secretaris 

Mevrouw N. Haakmeester-Hokke 
Mevrouw C. Kaasjager 

Mevrouw M. Baron-Dijs 

Vacature 

Vacature 
 
Beloningsbeleid 

 
De bestuursleden doen hun werk geheel belangeloos en worden dan ook op geen enkele 

wijze gehonoreerd. Eventueel gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd. 

 
Doelstelling 

 
De Stichting stelt zich uitsluitend ten doel het verwerven van fondsen ter bevordering 

van de woon- en leefomstandigheden van de bewoners van Huize Westhoff. In dit 

verpleeghuis wordt onderscheid gemaakt tussen somatische zorg, zorg voor lichamelijke 

zieken en psycho-geriatrische zorg, zorg voor dementerende ouderen. 

Deeltijdbehandeling of dagbehandeling is een aparte afdeling van het verpleeghuis. 

(artikel 2 lid 1 van de statuten) 
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BELEIDSPLAN 2013 – 2018 
 

                                             

 

Algemeen  
De Stichting Vrienden van Huize Westhoff is gevestigd aan het Julialaantje 
38 in Rijswijk ZH. 

 
De Stichting werd voor onbepaalde tijd opgericht bij akte van                 

17 december 1981. De statuten werden gewijzigd bij aktes van 

respectievelijk 29 december 1992 en 22 maart 2002. 
 

Doel en middelen 
Artikel 2 leden 1 en 2 van de statuten beschrijven het doel en de middelen 
van de Stichting: 

 
1. De Stichting stelt zich uitsluitend ten doel het verwerven van fondsen 

ter bevordering van de woon- en leefomstandigheden van de bewoners 
van Huize Westhoff. In dit verpleeghuis wordt onderscheid gemaakt 

tussen somatische zorg, zorg voor lichamelijke zieken, en psycho-
geriatrische zorg, zorg voor dementerende ouderen. 

2. De Stichting beoogt niet het maken van winst, noch het behalen van 
enig geldelijk of op geld waardeerbaar voordeel ten behoeve van de 

Stichting zelf of van haar bestuurders. 

 
Deze doelstelling wordt in de praktijk vertaald door bij te dragen aan 

activiteiten en voorzieningen die de bewoners van Huize Westhoff ten 
goede komen en die niet kunnen worden betaald uit het normale budget. 

Voorbeelden hiervan zijn de gehele of gedeeltelijke sponsoring van 
ontspanningsactiviteiten en het leveren van een bijdrage aan de aanschaf 
van materialen die hieraan dienstig zijn.. 
 

Bestuur 
Het bestuur bestaat uit zeven leden. Zij worden voor vier jaar benoemd 
en zijn na afloop van deze termijn herbenoembaar (Artikel 3 leden 1, 3 en 

4 van de statuten).  
Er zijn een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester benoemd (Artikel 4 lid 3 van de statuten). Het bestuur 
wordt vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders 

die voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en/of penningmeester zijn 
(Artikel 5 lid 1 van de statuten). 

Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar (Artikel 6 lid 1 van de 

statuten). In de praktijk wordt er echter vier maal per jaar vergaderd. 
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Vermogen, inkomsten en verantwoording 
Het vermogen van de Stichting wordt verkregen uit giften, schenkingen, 
legaten, erfstellingen of lastbevoordelingen alsmede uit opbrengsten uit 

vermogen en overige baten die het doel van de Stichting kunnen 
bevorderen (Artikel 7 lid 1 van de statuten). In de praktijk betekent dit 

dat er sprake is van rente-inkomsten, bijdragen van donateurs, giften van 

particulieren en bedrijven. 
 

Het vermogen van de Stichting mag niet anders worden aangewend dan 
tot verwezenlijking van het doel en de inkomsten mogen alleen gebruikt 

worden ter dekking van de uitgaven die ontstaan door activiteiten die 
rechtstreeks voortvloeien uit het doel (Artikel 7 leden 3 en 4 van de 

statuten). 
 

Belegging van het vermogen mag alleen plaatsvinden in niet-risico 
dragend kapitaal en mag niet worden ondergebracht bij of via 

buitenlandse banken (Artikel 7 lid 5 van de statuten). In de praktijk 
betekent dit dat het vermogen alleen wordt uitgezet op spaarrekeningen 

en/of deposito’s. Er bestaat dan geen risico dat de hoofdsom aangetast 
wordt. 

 

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks worden een balans en 
een staat van baten en lasten opgesteld en worden een jaarrekening en 

een jaarverslag gemaakt (Artikel 8 leden 2 en 3 van de statuten). Ook 
wordt jaarlijks een begroting samengesteld. 

 
De financiële administratie wordt verzorgd door de administratieve dienst 

van Florence en geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de 
penningmeester. 

 

Te verrichten werkzaamheden 
De werkzaamheden van de Stichting bestaan er in eerste instantie uit om 

gelden te vergaren om uitgaven mogelijk te maken die het leven van de 
bewoners veraangenamen en niet kunnen worden betaald uit het budget 

van Huize Westhoff. Daarnaast draagt het bestuur van de Stichting zijn 

steentje bij aan de organisatie van evenementen. Het ligt in de bedoeling 
deze werkzaamheden voort te zetten en zo mogelijk uit te breiden. 

 

Werving gelden 
Inkomsten worden onder andere verkregen uit bijdragen van donateurs. 

Jaarlijks worden zij aangeschreven met het verzoek om een bijdrage over 
te maken. In de afgelopen jaren is er weinig aandacht besteed aan het 

werven van donateurs. Het voornemen is dit de komende jaren aan te 
pakken en de opbrengst hieruit te vergroten.  
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De Stichting is nu alleen bekend via een folder in de patiëntenmap en via 
artikelen in de huiskrant van Huize Westhoff. Om donateurs te werven zal 

onze aandacht zich in het bijzonder richten op cliënten en familie en 
bekenden van cliënten en oud-cliënten. Ook dient de bekendheid in de 

omgeving van de instelling vergroot te worden. Iedereen kan donateur 
worden. Een actievere benadering is noodzakelijk. Ook is het van belang 

dat de naam van de stichting bij festiviteiten prominenter aanwezig is. Het 

ligt in de bedoeling in samenwerking met de PR-afdeling van Florence een 
plan van aanpak op te stellen. 

 

Beheer vermogen 
Zoals hierboven is aangegeven mag het vermogen alleen worden belegd 

in niet-risico dragend kapitaal en niet bij of via buitenlandse banken. 
Spaarrekeningen en deposito’s zijn dan de geëigende beleggingsvormen. 

Er wordt naar gestreefd het vermogen zoveel mogelijk in stand te houden 
omdat dit nodig is om voldoende rente-inkomsten te genereren en 

daarmee de inkomsten van de Stichting op peil te houden. 
 

Besteding inkomsten 
De inkomsten worden in grote lijnen besteed aan bijdragen in de kosten 

van ontspanningsactiviteiten voor de bewoners, zoals bijvoorbeeld 
betaling van de kosten voor rolstoelbusjes. Daarnaast worden uitgaven 

gedaan voor de aanschaf van materialen die dienstig zijn aan de 
ontspanning van de bewoners.  Zo is in 2012 een piano aangeschaft en is 

een bijdrage geleverd aan de kosten van een multi-mediaruimte. Het is de 
bedoeling deze activiteiten in de toekomst voort te zetten en indien de 

ontvangsten toenemen deze activiteiten uit te breiden. 
 

Slot 
Het bovenstaande geeft aan hoe de huidige gang van zaken binnen de 
Stichting is en welke activiteiten er worden ondernemen. Verder geeft 

deze notitie aan welke plannen de Stichting heeft om haar activiteiten te 
continueren en zo mogelijk uit te breiden. 

 
 

Het Bestuur van de Stichting Vrienden van Huize Westhoff 

 
 

Rijswijk, 9 december 2013 


