
Publicatie ten behoeve van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, 

artikel 1a lid 1 onderdeel j 

 

Dit betreft de publicatie over het jaar 2018 

 

Naam Stichting Vrienden van de Groesbeekse Tehuizen 

RSIN 805096772 

Contactgegevens Molenweg 15, 6561 AH Groesbeek 

Bestuurssamenstelling De samenstelling van het bestuur op 31 december 2018 was als 

volgt: 

Voorzitter: ir. S.F. Prins 

Secretaris: mevrouw M.T.A.W. Gieling 

Penningmeester: drs. J.G. de Hoog 

Lid: mevrouw S. van Enk 

 

Doelstelling en beleid 

Doelstelling van de stichting is het ondersteunen van cliënten of groepen van cliënten van de 

Groesbeekse Tehuizen in de gemeente Berg en Dal en aanliggende gemeenten, een en ander voor zo ver 

op basis van wet en regelgeving geen of slechts beperkt aanspraak gemaakt kan worden op 

overheidsvoorzieningen en/of verzekeringsuitkeringen. 

De aanvragen lopen via de secretaris, die een eerste beoordeling doet en vervolgens de aanvraag 

schriftelijk aan het bestuur voorlegt ter goedkeuring. 

Ook in 2018 blijft de ontwikkeling in de zorg en met name de vraag wat in het vergoedingenpakket zit 

en wat niet de aandacht vragen bij de beoordeling van de aanvragen. Daarnaast blijkt in de praktijk het 

bestaan vaan meerdere financiers, waaronder de WMO ook vaak tot onduidelijkheden te leiden. 

In 2018 is begonnen om de aanvraagprocedure meer te stroomlijnen en te standaardiseren zodat de 

beoordeling sneller kan er er niet steeds aanvullende vragen gesteld hoeven te worden. Dit is met name 

het geval bij schuldenproblematiek. 

Wat het beleggingsbeleid betreft heeft er een beperkte aanpassing plaatsgevonden van het 

beleggingsstatuut. Dit in overleg met de bank en ingegeven door de marktomstandigheden. In 2019 zal 

het statuut verder aangepast worden. 

 

 

 

 

Beloningsbeleid 

De stichting verstrekt geen beloningen aan de bestuursleden. 

Verslag van de activiteiten 

Er werden in 2018 26 aanvragen verwerkt. Hiervan werden er 23 gehonoreerd. In 2018 is het bestuur 

een maal in reguliere vergadering bijeen geweest om de lopende zaken te bespreken. Verder zijn de 

aanvragen schriftelijk afgewerkt. 

 

Financiële verantwoording 

Ten laste van het budget 2018 is voor een totaalbedrag van € 36.101 aan uitkeringen gedaan. 

 

Omdat Stichting geen fondsen werft en haar vermogen en de opbrengsten daaruit nagenoeg uitsluitend 

besteed aan de doelstelling, mag zij (als “zuiver vermogensfonds”) volstaan met een beperkte financiële 

verantwoording 

 



 

Staat van baten en lasten over 2018(verkort): 

 

Opbrengst beleggingen 134000 

Kosten -36000 

Beschikbaar voor uitkeringen 98000 

Ontvangen giften                39000 

Uitgekeerd aan begunstigden -36000 

instandhoudingsreserve              -92000 

Koersresultaten 48000 

Resultaat                57000 

 

Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2018: 

 

De kosten bestaan uit: 

- kosten van bank en vermogensbeheer 

- secretariaat en administratie 

- overige bestuurskosten. 

 

 

 

 

 

 

 


