Jaarverslag 2017 van de Stichting Vrienden van De Wingerd
De Stichting Vrienden van De Wingerd biedt met dankbaarheid het jaarverslag 2017 aan.
In het afgelopen jaar kwam het bestuur 4x bijeen. In de reguliere vergaderingen kwamen diverse onderwerpen
aan de orde en werden er beslissingen genomen over verzoeken om financiële bijdragen.
Daarnaast wordt regelmatig telefonisch en per email overlegd over diverse aan de orde zijnde onderwerpen.

Doelstelling
De doelstelling van de Stichting Vrienden van De Wingerd is het ondersteunen van de activiteiten van Zorggroep
Charim, locatie De Wingerd, door fondswerving.

Bestuurssamenstelling
Het voltallige bestuur ziet er per 31 december als volgt uit:
Peter Kits
voorzitter
Teuny van Barneveld
secretaris/notulist a.i.
Wulf van de Bijl
penningmeester
Hiske Weijman
lid
Joke Donker
lid
Er hebben in dit jaar mutaties in de samenstelling van het bestuur plaatsgevonden.
Het dagelijks bestuur bestaat uit: Peter Kits en Wulf van de Bijl.

Aftrekbaarheid van giften
De belastingdienst heeft onze stichting volgens de geldende regels aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Stichting (ANBI), zodat giften aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting onder de
voorwaarden die de Belastingdienst daarvoor heeft gesteld.
Ook is er de mogelijkheid om via een zogenaamde lijfrentebeschikking voor een periode van minimaal 5 jaar bij te
dragen. Deze schenkingen zijn voor 100% aftrekbaar.
Voor meer informatie is een brochure en eventueel een aanmeldingsformulier aan te vragen bij de secretaris.
Ingevolge de ANBI-richtlijnen is de stichting verplicht een website te hebben.
De desbetreffende informatie kunt u terugvinden op www.zorggroepcharim.nl/vriendenvandewingerd

Financieel jaarverslag 2017
De financiële verantwoording, zoals balans, lijst van baten en lasten en begroting kunt u terug vinden op de
website: www.zorggroepcharim.nl/vriendenvandewingerd . Een accountantsverklaring is volgens de ANBI niet
noodzakelijk voor een stichting met een beperkt vermogen.

Betaalde activiteiten
In 2017 werd door de Stichting o.a. bijgedragen ten behoeve van de volgende aankopen:
1. Bijdrage café Doodgewoon
8. Diverse hulpmiddelen
15. Een jaar lang bloemen
2. Inrichting kamers
9. Staafmixer
16. Tafellinnen en serviesgoed
3. Inrichting huiskamer
10. Zorgmeter
17. kalenderklok
4. Vloerbedekking en gordijnen
11. Sponsorkosten Mount Ventoux 18. Waakmand(vulling)
5. Incontinentielakens
12. Fototoestel+sd-kaart
19. Kosten jubileum
6. Douche/toiletstoel
13. Uitgaven tlv. T. Bruggemanfonds .
7. Hoeslakens
14. Inrichting badkamer

Ter informatie
Voor het werven van nieuwe donateurs zijn diverse artikelen beschikbaar.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Stichting Vrienden van De Wingerd, Peter Kits,
tel.0318-300595 of per email: info@peterkits.nl.

Bedankt
De Stichting Vrienden van De Wingerd bedankt alle giftgevers heel hartelijk. Zonder hun steun en betrokkenheid
konden bovenstaande activiteiten niet of slechts in beperkte mate worden uitgevoerd.
Wij hopen en vertrouwen dat zij ons ook het komende jaar financieel willen blijven steunen.
Mogen wij hiervoor weer een beroep op u doen?

