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Inhoudsopgave 
 
Van de belastingdienst is er een brief ontvangen met betrekking tot de ANBI-status van Stichting 
Eykenburg. Die status is in het verleden aangevraagd, maar conform het schrijven voldoen we niet aan 
de voorwaarden die er aan de ANBI-status gesteld worden. De vraag is of Stichting Eykenburg er 
überhaupt aan kan voldoen. Dit wordt uitgezocht. Daarnaast is er nog de Stichting Vrienden van 
Stichting Eykenburg. Deze Stichting voldoet wel aan alle gestelde eisen.  
 
Er is uitstel aangevraagd en vervolgens gekregen om uit te zoeken of we aan de eisen van de ANBI-
status voldoen voor beide stichtingen en om de benodigde informatie online te publiceren.  
 
Onderstaand een voorstel van de mogelijke informatie die op de website gepubliceerd kan worden. 
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1. Aanleiding  
 
Door de versobering van de reguliere overheidssubsidies (WOZ, WMO) is er minder budget 
beschikbaar voor voorzieningen, faciliteiten en activiteiten, de zogeheten extra’s, die wezenlijk 
bijdragen aan het welzijn van onze cliënten. Veel van deze ‘extra’s’ konden voorheen uit de 
exploitatiebegroting betaald worden, maar door alle huidige ontwikkelingen is dat helaas niet meer 
mogelijk.  
 
Deze ‘extra’s’ zijn juist zo belangrijk in het waarborgen van de kwaliteit van leven van onze cliënten 
op de twee locaties, Het Zamen en Huize Eykenburg, en van onze wijkcliënten in ons werkgebied. Een 
goede beleving van kwaliteit van leven zorgt voor minder bijkomende lichamelijk en psychische 
klachten bij onze cliënten op locatie en in de wijk.  
 
Dit beleidsplan gaat over de manier waarop onze ANBI Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg 
haar doelstelling, te weten fondsenwerving om het welzijn van al onze cliënten te vergroten, weet te 
bereiken.  
 
Dit beleidsplan wordt gepubliceerd op de ANBI-website ‘Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg’. 
Op deze wijze informeren wij onze vrienden, sympathisanten en donateurs en voldoen wij meteen 
aan de publicatieplicht welke geldt voor ANBI’s.  
 
 
 

2. Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg  
 

Doelstelling 
Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg zet zich actief in bij Stichting Eykenburg in het algemeen 
en specifiek voor de cliënten van alle afdelingen van Het Zamen en Huize Eykenburg. De stichting 
handelt vanuit het oogpunt van zoveel mogelijk kwaliteit van leven en optimale zelfredzaamheid 
voor alle cliënten. 
 
De fondsenwervende stichting van Stichting Eykenburg draagt de naam: Stichting Vrienden van 
Stichting Eykenburg. Deze stichting heeft als doelstelling het welzijn van ouderen op de twee locaties 
en binnen het werkgebied van Stichting Eykenburg te verhogen. Stichting Eykenburg ontvangt geld 
van de overheid voor het leveren van zorg en behandelingen aan onze cliënten, maar niet voor 
eventuele extra activiteiten. De voorzieningen, faciliteiten en activiteiten die Stichting Vrienden van 
Stichting Eykenburg mogelijk maakt, is een aanvulling en toevoeging op de reguliere zorg die het 
algemene welbevinden van de cliënten verhoogt.  
 
De stichting tracht dit doel te bereiken door het ontwikkelen en uitvoeren van een fondsenwervend 
programma op het gebied van sociale activering, sport en beweging.  
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Contactgegevens 

U kunt de Stichting 'Vrienden van Stichting Eykenburg' bereiken via: 
 
Stichting 'Vrienden van Stichting Eykenburg' 
Postbus 64627 
2506 CA Den Haag 
Tel: 070 – 350 750 7000  
 
 

3. Activiteiten 
 
De Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg maakt zich sterk voor het welzijn van onze cliënten 
door het werven van gelden en/of goederen en diensten. In dat kader kan gedacht worden aan 
uitstapjes voor cliënten, muziekvoorstellingen, beweegprojecten etc. Om die activiteiten te 
financieren zijn giften en schenkingen nodig van particulieren en bedrijven. Daartoe zijn de 
activiteiten gericht op het werven van de benodigde giften en schenkingen.  
 
Om het werk van de stichting te kunnen uitvoeren worden de volgende contacten benaderd: 
(wijk)cliënten in het werkgebied van Stichting Eykenburg, betaalde professionals, onbetaalde 
professionals, cliënten & familie, bedrijven/organisaties, leveranciers en scholen in het werkgebied 
van Stichting Eykenburg.  
 
Hiertoe kunnen diverse middelen ingezet: 

 Fondsenwerving  
 Website 
 Direct mailing vriendencampagne 
 Folder Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg 
 Sponsoracties (bijvoorbeeld expositie van schilderijen gemaakt door een cliënt) 
 Benefiet- of Sportief sponsorevent 

 
 

4. Besteding en beheer vermogen  
 
Iedereen kan een belangrijke rol spelen in het realiseren van de benodigde extra’s door vriend te 
worden van de Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg. Dat kan in de vorm van een eenmalige of 
periodieke gift, via een (vaste periodieke) schenking of door donateur te worden door maandelijks of 
jaarlijks een donatie over te maken. Daarnaast kunnen mensen de stichting steunen door in het 
testament de Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg met een legaat of als erfgenaam te 
gedenken. 
 
Aan de gift of donatie kan een bestemming of specifiek doel gekoppeld worden. Bijvoorbeeld een gift 
voor locatie Het Zamen of voor de aanschaf van kunstwerken op de afdelingen. Het bestuur 
beoordeelt waar nodig ingediende voorstellen. Doordat Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg 
een erkende ANBI-instelling is, zijn giften fiscaal aftrekbaar.  
 
Naast financiële bijdragen kunnen mensen en bedrijven de stichting ook steunen door bij te dragen 
in middelen en /of materialen, door een bijdrage in tijd en/of door een bijdrage in kennis.  
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Tegenprestatie 
Wordt iemand donateur van de stichting, dan wordt diegene uitgenodigd voor de georganiseerde 
activiteiten en ontvangt hij/zijn updates over eventueel aangeschafte producten. Tevens ontvangen 
de donateurs het kwartaalmagazine InfoKruispunt van Stichting Eykenburg.  
 
Beheer vermogen 
Het vermogen van de Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg wordt door de stichting beheerd. 
Verantwoording wordt afgelegd middels een balans en resultatenrekening.  
 
De inkomsten van de stichting, zijnde het saldo van baten en lasten gerealiseerd met activiteiten en 
giften, komen in overeenstemming met het bestedingscriterium geheel ten goede aan de 
doelstelling. Het liquiditeitssaldo wordt uitsluitend op een spaarrekening gestald. De stichting belegd 
niet.  
 
Voor een overzicht van de jaarrekening klik hier 
 

5. ANBI  
 

De Stichting ‘Vrienden van Stichting Eykenburg’ is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een 
ANBI-status maakt het voor bedrijven en particulieren fiscaal aantrekkelijk om geldbedragen te 
schenken. Een door de Belastingdienst aangewezen ANBI-instelling biedt een donateur de 
mogelijkheid zijn/haar giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting af te trekken binnen de 
daarvoor geldende regels. Een ANBI-instelling zelf hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te 
betalen over erfenissen en schenkingen die zij in het algemeen belang ontvangt. Ook de uitkeringen 
die ene ANBI-instelling doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.  
 
RSIN-nummer Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg 
81.14.08.000 
 
 

6. Kosten  
 
Er worden geen kosten gemaakt.  
 
 

7.Organisatie  
 
Het bestuur van de Stichting 'Vrienden van Stichting Eykenburg' bestaat uit drie leden. Het bestuur 
zet zich belangeloos in voor de stichting. Het bestuur bestaat uit: 
 

Voorzitter  Mevrouw C. van Zijl 
Penningmeester  Mevrouw R. Schurman 
Secretaris  De heer drs. A. Reede 

 

 

https://eykenburg.nl/images/eykenburg/documenten/SE_Jaarrekening_Stichting_Vrienden_van_Stichting_Eykenburg.pdf

