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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 of dagbehandeling 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 ook dit
jaar weer gericht op ondersteuning van
activiteiten ten behoeve van de
bewoners en op de toekomstige
ontwikkelingen binnen de organisatie
van Westhoff en de gevolgen daarvan
voor onze stichting. Hierover werd
regelmatig overleg gevoerd met het
management van Westhoff. Een
belangrijk aandachtspunt was daarbij de
overplaatsing van de bewoners van de
afdeling Hofwijk van Westhoff naar
Mariënpark. Ook werden contacten
onderhouden met de cliëntenraden van
Westhoff en Mariënpark.

Bestuur
Op 31 december 2017 waren mevrouw
C. Kaasjager en mevrouw M. Baron-Dijs
periodiek aftredend als bestuurslid. Zij
werden in 2018 door de Raad van
Bestuur van Florence herbenoemd. Op
31 december 2018 was de heer H. Kolk
periodiek aftredend. Hij is in december
van het verslagjaar door de Raad van
Bestuur van Florence herbenoemd.
Het bestuur is in het afgelopen jaar vier
maal bijeen geweest, waarvan 1 maal
speciaal ter aanvaarding van een
nalatenschap. Eenmaal werd overlegd
met de eindverantwoordelijke voor de
activiteiten, mevrouw J. Winkelman en
eenmaal met mevrouw P. van Toor,
waarnemend manager van Mariënpark.
De jaarrekening en het jaarverslag van
2017 werden besproken en vastgesteld
in de vergaderingen van respectievelijk
11 juni 2018 en 3 september 2018.
In het kader van de Algemene
Verordening Persoonsgegevens werd
door het bestuur een Privacy statement
vastgesteld.

Activiteiten ten behoeve
van de bewoners
In het verslagjaar werd 50% van de
kosten betaald van het Sinterklaasfeest,
het uitstapje naar de kerstmarkt, de
kerstbrunch, het kerstfeest met Harald,
het kerstbuffet, het oudejaarsfeest en de
Nieuwjaarsborrel.
In het kader van de verhuizing van een
groot aantal bewoners naar Mariënpark
werd besloten daar de inrichting van een
drietal huiskamers te betalen.

Donateurs
Het aantal donateurs bedroeg aan het
eind van het jaar onveranderd 4.

Financiën
Het boekjaar 2018 werd afgesloten met
een voordelig saldo van € 131.275,tegen een voordelig saldo van € 37.130,in 2017. Dit voordelig saldo ontstond
voornamelijk door het feit dat onze
stichting een grote nalatenschap ten
beurt viel van een overleden bewoner
van Westhoff. De ontvangsten van
donateurs waren gelijk aan het vorige
jaar. De rente was wederom lager dan in
2017. In het verslagjaar hebben we
aanzienlijk minder besteed aan
activiteiten voor de bewoners.

Balans per 31 december 2018
31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

€

€

€

€

724.903

593.628

0

13.057

724.903

606.685

ACTIVA

PASSIVA

Materiële vaste activa

Eigen Vermogen

Vlottende activa

Algemene reserve

- Roparco

555.423

555.304

- ING

169.425

1.262

724.848

556.566

Vorderingen

Kortlopende schulden

- Te ontvangen bedragen

55

50.119

724.903

606.685

- Nog te betalen bedragen

Resultatenrekening over het boekjaar 2018
2018

2017

2018

2017

€

€

€

€

LASTEN
Algemene kosten
Activiteiten ten behoeve van
bewoners

€

BATEN
105

132

3.900

13.057

Donateurs
Giften en schenkingen
Rente

VOORDELIG RESULTAAT

201

131.275

37.130

135.280

50.319

200

200

135.025

50.000

55

119

135.280

50.319

