Naam:
Stichting Vrienden van Vincentius
Fiscaal ANBI-nummer:
8161.16.295
Contactgegevens:
SMS Geerts, Erasmuslaan 42, 5056 TH Berkel-Enschot
013-5332963
Bestuurssamenstelling:
Mevr M.M. Smit-Overdiep, voorzitter
Mevr W.E.A.P.A. Boogers-Prince, secretaris
Dhr. S.M.S. Geerts, penningmeester
Mevr E.M. Doppen, Mevr S. Schrauwen, Dhr W. van Roessel, Dhr C van den Heuvel,
bestuurslid.
Beleidsplan:
De stichting wil haar doelstelling realiseren door de jaarlijkse inkomsten en opbrengsten van
haar vermogen uit te keren aan die doelen die binnen haar doelstelling vallen. De stichting
kan giften en erfstellingen ontvangen en bij derden fondsen werven voor haar doelstelling.
De stichting beoogt haar vermogen in stand te houden. Beleggingsresultaten worden
rechtstreeks ten gunste of ten laste van het vermogen geboekt.
Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning.
Doelstelling beperkt tot ASVZ-locatie Vincentius Udenhout
De stichting heeft uitsluitend ten doel de financiële ondersteuning van activiteiten die de
leefomgeving kunnen verbeteren en ondersteunen van cliënten van zorginstelling ASVZ,
locatie Vincentius te Udenhout, die via de AWBZ een verblijfs- en/of behandelindicatie
hebben voor en onder verantwoordelijkheid vallen van ASVZ.
Ondersteuning van cliënten van andere locaties van ASVZ is uitgesloten.
De stichting heeft een aanvullend karakter, dat wil zeggen dat het slechts die activiteiten
ondersteunt die niet in voldoende mate uit de normale exploitatie van ASVZ, locatie
Vincentius te Udenhout en de haar ter beschikking staande AWBZ-gelden gefinancierd
kunnen worden. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst en/of het doen van
uitkeringen aan haar oprichters.
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Verslag uitgeoefende activiteiten in 2016:
Het bestuur van de stichting heeft 4 maal vergaderd. Van de ingediende aanvragen zijn 18
aanvragen voor een financiële ondersteuning goedgekeurd. Onder andere is een bijdrage
geven voor de aanschaf van trapfietsen diverse materialen en aktiviteiten voor
vrijetijdsbesteding en een vakantieproject. Tevens is in dit jaar aan de belevingstuin
bijgedragen.
Financiële verantwoording 2016:
De inkomsten uit rente, dividend en overige netto inkomsten uit effecten bedroegen in 2016:
€ 7.100,=. De uitgaven voor algemene kosten bedroegen: € 252,=.
Aan projecten is uitgekeerd een bedrag van € 10.153,=
Het negatieve exploitatiesaldo is ten laste van de reserves gebracht.
Udenhout, 21.09.2017
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