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1. Aanleiding 
 

Vanaf de aanvang van de ingebruikneming van het Zorgcentrum Steenvoorde werden 

zo nu en dan gelden ontvangen ter ondersteuning van activiteiten die niet uit de 

normale exploitatie van het Zorgcentrum betaald konden worden. Door een 

overheidsmaatregel werd het juridisch onmogelijk om gelden van bewoners in 

ontvangst te nemen. Aangezien sommigen toch de wens uitspraken de ondersteuning 

te continueren werd in 1985 als juridische oplossing de Stichting Vrienden van 

Zorgcentrum Steenvoorde opgericht. 

 

2. Stichting  

 

De Stichting stelt zich uitsluitend ten doel het verwerven van fondsen ter bevordering 
van de woon- en leefomstandigheden van de bewoners van zorgcentrum "Steenvoorde" 

 
 

3. Activiteiten 
 
Fondsenwerving 

Er wordt gestreefd naar het verwerven van donateurs onder bewoners, familie van 

bewoners, vrijwilligers en wijkbewoners. 

Ter verwerving van extra middelen worden ook rommelmarkten en een jaarmarkt 

georganiseerd. 

 

Thema’s 

De Stichting ondersteunt financieel het activiteiten programma van Zorgcentrum 

Steenvoorde en faciliteert extra uitgaven ten behoeve van de bewoners die niet door 

het budget van het Zorgcentrum gedekt zijn. 

 

Activiteiten 

Om het werk van de stichting onder de aandacht te brengen worden de volgende 

activiteiten ontplooid: 

 Het versturen van brieven naar donateurs, 

 Het overhandigen van een folder van de activiteiten van de Stichting met een 

steunverzoek aan nieuwe bewoners, 

 Het benaderen van potentiele sponsors, 

 Het organiseren van rommelmarkten, 

 

 

Manieren van steunen  

Bij de werving wordt particulieren en bedrijven gevraagd de Stichting te steunen door:  

 een eenmalige of een structurele gift 

 een schenking 

 een nalatenschap 
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4. Besteding & beheer vermogen 
 

a. Besteding 

Uitgaven ter ondersteuning van het jaarprogramma van de activiteiten voor de 

bewoners plus het faciliteren van extra uitgaven hierin. Een belangrijk criterium is dat 

deze ondersteuning op lange termijn kan worden voortgezet en er wordt daarom naar 

gestreefd om het vermogen zoveel mogelijk in stand te houden en alleen de 

opbrengsten uit te geven.  

 

b. Beheer 

Het vermogen wordt belegd met een defensieve beleggingsstrategie in bank 

spaartegoeden en obligaties met een solide rating.  

 

 

5. Relatiebeheer Vrienden 
 

Donateurs ontvangen elk jaar een bedankbrief. Om de stichting meer bekendheid te 
geven is recent een internet site opgezet.  
. 

 

6. ANBI 
 

Sinds 1-1-2008 is de stichting actief als ANBI instelling 

 
 

7. Kosten 
 

De gemaakte kosten voor fondswerving en beheer van het vermogen waren klein in 

verhouding tot de opbrengsten en beheerd vermogen. (<Euro 1000 per jaar). 
 

 

 

8. Organisatie 

 
Bestuur 
Mike Tomeij, voorzitter 
Johannes Cornelis Marinus van Putten, secretaris/penningmeester 
Jan Hendrik Oosterling, bestuurslid 

Manon Nieuwbuurt, bestuurslid 
Anita Christina Siebers, bestuurslid 
Martina Francina Maria de Lange, bestuurslid 

 


