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Doelstelling  

Artikel 2 van de statuten  

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 het verpleeghuis wordt onderscheid gemaakt tussen somatische zorg, zorg 

van lichamelijke zieken, en psychogeriatrische zorg, zorg voor dementerende 

ouderen. Deeltijdbehandeling is een aparte afdeling van het verpleeghuis.  

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. 

 



 

Algemeen 

De aandacht van het bestuur was in 

het afgelopen jaar enerzijds gericht 

op ondersteuning van activiteiten ten 

behoeve van de bewoners en 

anderzijds op de veranderingen 

binnen de organisatie van Westhoff 

en de consequenties daarvan voor 

onze doelstelling. Hierover werd 

uitvoerig overleg gevoerd met het 

management van Westhoff.  

De jaarrekening en het jaarverslag 

van 2016 werden besproken en 

vastgesteld in de vergaderingen van 

respectievelijk 6 maart 2017 en     

12 juni 2017. 

Bestuur 

Op 31 december 2016 waren 

mevrouw N. Haakmeester-Hokke en 

de heer M. de Laaf periodiek 

aftredend als bestuurslid. Zij werden 

door de Raad van Bestuur van 

Florence herbenoemd. Op 31 

december 2017 waren mevrouw      

M. Baron en mevrouw C. Kaasjager 

periodiek aftredend. Zij zijn 

inmiddels ter herbenoeming 

voorgedragen bij de Raad van 

Bestuur van Florence. 

Het bestuur is in het afgelopen jaar 

vijf maal bijeen geweest, waarvan 4 

maal met de eindverantwoordelijke 

voor de activiteiten, mevrouw J. 

Winkelman.  

In het verslagjaar was er slechts één 

bijeenkomst  met de Stichting 

Florence Wenst. Hierbij waren drie 

bestuursleden van de Vrienden van 

Westhoff aanwezig. 

Activiteiten ten behoeve 

van de bewoners 

In het verslagjaar werd diverse keren 

overlegd over een bijdrage voor de 

inrichting van een fitness-

beweegzaal. Tot op heden heeft dit 

nog niet geleid tot een besluit. In 

december werden een aantal 

activiteiten rond de kerst 

gefinancierd en werden drie 

braintrainers aangeschaft. 

Donateurs 

Het aantal donateurs bedroeg aan 

het eind van het jaar 4. 

Financiën 

Het boekjaar 2017 werd afgesloten 

met een voordelig saldo van            

€ 37.130,- tegen een nadelig saldo 

van € 1.492,- in 2016. Dit voordelig 

saldo kon ontstaan door een 

genereuze gift van een bewoner van 

Westhoff. De ontvangsten van 

donateurs waren helaas lager dan in 

het vorige jaar als gevolg van een 

verdere daling van het aantal 

donateurs. Ook de ontvangsten aan 

rente waren aanmerkelijk lager dan 

in 2016. In het verslagjaar hebben 

we aanzienlijk meer kunnen 

besteden aan activiteiten voor de 

bewoners.



 

 

       
Balans per 31 december 2017 

          

                      

 31-12-2017 31-12-2016  31-12-2017 31-12-2016 

 € €  € € 

ACTIVA    PASSIVA    

        

Materiële vaste activa    Eigen Vermogen    

Vlottende activa   Algemene reserve 593.628 556.498 

 - Roparco 555.304 553.898    

 - ING 1.262 4.069    

 556.566 557.967    

      

Vorderingen    Kortlopende schulden   

 - Te ontvangen bedragen 50.119 1.406  - Nog te betalen bedragen 13.057 2.875 

       

      

 606.685 559.373  606.685 559.373 

   
   

 

           
 
 

          
Resultatenrekening over het boekjaar 2017 
 

 2017 2016  2017 2016 2015 
 € €  € € € 

LASTEN    BATEN     

         

Algemene kosten   132  343 Donateurs 200 320 335 
Activiteiten ten behoeve van 
bewoners 

 13.057  2.875 Giften  50.000 0  3.898 

   Rente 119 1.406  227 

        4.460  

VOORDELIG RESULTAAT 37.130 0 NADELIG RESULTAAT  0 1.492 

      

 50.319  3.218   50.319  3.218  

      
 

          

           

           

           

           

           
 

         


