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

artikel 1a lid 1 onderdeel j 

 

Dit betreft de publicatie over het jaar 2015 

 

Naam Stichting Vrienden van de Groesbeekse Tehuizen 

RSIN 805096772 

Contactgegevens Postbus 22, 6560 AA Groesbeek 

Bestuurssamenstelling De samenstelling van het bestuur op 31 december 2015 was als 

volgt: 

Voorzitter: ir. S.F. Prins 

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

Penningmeester: drs. J.G. de Hoog 

Lid: mevrouw drs. M. van Suchtelen-van Hattum 

 

Doelstelling en beleid 

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

Groesbeekse Tehuizen voor zover deze zaken niet door de overheid en/of verzekeringen gedekt 

worden. 

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

schriftelijk aan het bestuur voorlegt ter goedkeuring. 

Evenals in 2014 heeft het bestuur zich ook in 2015 ook bezig gehouden met de wijzigingen in de 

langdurige zorg en de  gevolgen daarvan voor het functioneren van het fonds. Met name de 

ontwikkelingen binnen de Groesbeekse Tehuizen in relatie met de stelselwijziging zijn daarbij aan de 

orde. Door de gewijzigde financiering zijn er structurele veranderingen gekomen in populatie die tot 

de Groesbeekse tehuizen behoort. Tevens heeft dit gevolgen voor de regionale spreiding: de 

Groesbeekse tehuizen zijn niet alleen meer in Groesbeek gesitueerd, maar in de hele regio Nijmegen. 

Deze ontwikkelingen hebben eind 2015 geleid tot het formuleren van een nieuwe doelstelling waarin 

beide ontwikkelingen zijn meegenomen. Tevens is besloten de statuten daarop aan te passen en het 

bestuur te versterken met iemand die goed is ingevoerd in de nieuwe ontwikkelingen. Genoemde 

zaken worden in 2016 afgehandeld. 

 

Beloningsbeleid 

De stichting verstrekt geen beloningen aan de bestuursleden. 

Verslag van de activiteiten 

Er werden in 2015 12 aanvragen verwerkt. Hiervan werden er 10 gehonoreerd. In 2015 is het bestuur 

twee 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 2015 is voor een totaalbedrag van € 27.687 aan uitkeringen gedaan. Er werd 

€ 10.383 van eerdere uitkeringen terugontvangen. Hierdoor komt per saldo € 17.304 ten laste van het 

jaar 2015. 

 

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 2015(verkort): 

 

Opbrengst beleggingen 95.000 

Kosten -31.000 

Beschikbaar voor uitkeringen 64.000 

Ontvangen giften 3 

Uitgekeerd aan begunstigden -17.000 

              50.000 

Koersresultaten 159.000 

Resultaat            209.000 

 

Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2015: 

 

De kosten bestaan uit: 

- kosten van bank en vermogensbeheer 

- secretariaat en administratie 

- overige bestuurskosten. 

 

 

 

 

 

 

 


