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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 

ook in het afgelopen jaar vrijwel 

geheel gericht op ondersteuning van 

activiteiten ten behoeve van de 

bewoners. Hierover werd uitvoerig 

overleg gevoerd met het 

management van Westhoff.  

Voorts werden de jaarrekening en 

het jaarverslag van 2015 besproken 

en vastgesteld in de vergadering van 

6 juni 2016. 

Bestuur 

Op 6 juni 2016 traden mevrouw H 

Veth-de Vrind en de heer M. Taal af 

als bestuurslid. Van hen werd op 

gepaste wijze afscheid genomen. 

In het verslagjaar werd aan de Raad 

van Bestuur van Florence mevrouw 

M. Baron-Dijs voorgedragen als 

nieuw bestuuslid. De Raad van 

Bestuur stemde hiermee in. 

Het bestuur is in het afgelopen jaar 

twee maal bijeen geweest.  

In het verslagjaar waren er ook drie 

bijeenkomsten met de Stichting 

Florence Wenst. Bij twee hiervan 

waren de Vrienden van Westhoff 

vertegenwoordigd. 

Activiteiten ten behoeve 

van de bewoners 

In het verslagjaar werd vrijwel alle 

aandacht besteed aan het overleg 

met betrokken functionarissen van 

Westhoff over de ondersteuning van 

activiteiten voor bewoners. Ondanks 

de vele veranderingen in Westhoff 

was het bestuur toch in staat een 

weliswaar beperkt aantal activiteiten 

te ondersteunen. 

Donateurs 

Het aantal donateurs bedroeg aan 

het eind van het jaar 7. 

Financiën 

Het boekjaar 2016 werd afgesloten 

met een nadelig saldo van € 1.492,- 

tegen een nadelig saldo van € 

7.262,- in 2015. De ontvangsten 

lagen in het verslagjaar bijna 64% 

lager dan in het voorgaande jaar. Dit 

werd vrijwel geheel veroorzaakt door 

de lagere renteontvangsten. De 

belangrijkste reden was gelegen in 

het feit dat de marktrente wederom 

sterk gedaald is. De kosten voor 

activiteiten ten behoeve van 

bewoners lagen ruim € 8.750,- lager 

dan in 2015. Deze uitgaven hadden 

geheel betrekking op de (mede)-

financiering van  ontspannings-

activiteiten. 

 



 

 

       
Balans per 31 december 2016 

          

                      

 31-12-2016 31-12-2015  31-12-2016 31-12-2015 

 € €  € € 

ACTIVA    PASSIVA    

        

Materiële vaste activa    Eigen Vermogen    

Vlottende activa   Algemene reserve 556.498 557.990 

 - Roparco 553.898 550.000    

 - ING 4.069 31.863    

 557.967 581.863 Kortlopende schulden   

    - Nog te betalen bedragen 2.875 11.467 

Vorderingen     - Rekening-courant Florence 0 16.304 

 - Te ontvangen intrest 1.406 3.898    

 - Rekening-courant Florence 0 0    

      

 559.373 585.761  559.373 585.761 

   
   

 

           
 
 

          
Resultatenrekening over het boekjaar 2016 
 

 2016 2015  2016 2015 2015 
 € €  € € € 

LASTEN    BATEN     

         

Algemene kosten   343  96 Donateurs 320 335 335 
Activiteiten ten behoeve van 

bewoners 
 2.875  11.626 Rente  1.406  3.898  3.898 

   Overige baten  0  227  227 

        4.460  

   NADELIG RESULTAAT  1.492 7.262 

      

 3.218  11.722   3.218  11.722  

      
 

          

           

           

           

           

             


