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1. Inleiding   

  
Stichting Vrienden van De Bilthuysen (hierna Stichting Vrienden) heeft overeenkomstig de 
statuten ten doel het bevorderen van het welzijn van de (toekomstige) cliënten van Stichting 
De Bilthuysen, en voorts al wat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.  
  
De vergrijzing is ook in onze gemeente volop merkbaar. De komende twintig jaar zijn al onze 
intramurale plaatsen nodig voor complexere verpleeghuiszorg 
Stichting De Bilthuysen is volop in ontwikkeling van wat ooit verzorgingshuizen waren naar 
intramurale verpleeghuiszorg. De Bilthuysen kent de volgende locaties: 
-Biltse Hof 
-Bremhorst 
-Weltevreden 
-Rinnebeek 
-Koperwiek 
Daarnaast wordt Thuiszorg geleverd. Elke locatie heeft een eigen verpleeghuisprofiel. De 
zorg wordt daarmee steeds complexer. Dit stelt andere eisen aan medewerkers. 
 
  
Stichting Vrienden heeft de afgelopen jaren voornamelijk gezorgd voor extra’s voor de bewo-
ners woonachtig in de woon- en zorgcentra en de cliënten van de thuiszorg van De Bilthuy-
sen;  

 

    
2. Doelstelling 2020 - 2025 

  
Stichting Vrienden van De Bilthuysen heeft ten doel: het bevorderen van het welzijn en wel-
bevinden van de ouderen in De Bilt. De Stichting Vrienden heeft daartoe een stamvermogen 
ter beschikking gekregen van Stichting De Bilthuysen. Met het stamvermogen, het beleg-
gingsresultaat, rente en aanvullende schenkingen en donaties worden activiteiten bekostigd. 
De Stichting Vrienden beoogt niet het maken van winst.1   

  
Doelstelling 2020-2025  

1. Extramuraal: een deel van de vergrijzing wordt opgevangen door extra zorg thuis te 
leveren. Ook bestaat de mogelijkheid verpleeghuiszorg thuis aan te bieden. De Stich-
ting Vrienden heeft als concreet doel de ouderen te ondersteunen waar mogelijk juist 
bij dit type nieuwe zorgactiviteit   

  

 
1 Dit betreft feitelijk de tekst uit onze statuten: Doel, artikel 2.  
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2. Intramuraal: directe cliëntondersteuning; cliënten die door gebrek aan financiën niet 
kunnen deelnemen aan sociaal-culturele activiteiten waar mogelijk en noodzakelijk 
ondersteunen. Indirect kunnen ook activiteiten gericht op groepen bewoners van een 
van de verpleeghuizen financieel ondersteund worden.  
  

3. Handhaven ANBI-status.  
  
 
Ad 1. Te ondernemen activiteiten:   
Zorgen dat mensen voldoende adequate informatie hebben en ondersteuning krijgen bij het 
gebruiken / toepassen van deze informatie om de zorgvraag te kunnen beantwoorden. Dit 
vindt plaats door gebruik te maken van:   

a) digitale ondersteuning > internettoepassingen,  
b) groepsgewijze ondersteuning > wensgroepen; bijeenkomsten van zorgvragers,  
     

Ad 2. Te ondernemen activiteiten:  

a) Subsidiëring van muziekoptredens van ‘Muziek in Huis’  
b) Medewerkers en cliënten uitnodigen om verzoeken voor een bijdrage van Stichting    

Vrienden in te dienen  
  
Ad 3. Te ondernemen activiteiten:  
Voldoen aan ANBI-eisen door de benodigde informatie op internet publiceren (naam, rechts-
persoon en samenwerkingsverbanden informatie, contactgegevens, doel, missie en be-
staansreden, actueel beleidsplan op hoofdlijnen, activiteiten, financiële huishouding, onbe-
zoldigde bestuurders).   
 
 
Feitelijke werkzaamheden:  
De werkzaamheden van Stichting Vrienden bestaat uit het beoordelen van de aanvragen, het 
werven van gelden, opdrachtgever voor uitvoer van activiteiten en het financieel bijdragen 
aan activiteiten.  
De Stichting Vrienden beschikt niet over eigen medewerkers en wordt bestuurd door vrijwil-
ligers. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is de Stichting Vrienden afhankelijk van 
derden. Daartoe wordt afhankelijk van de activiteit een afspraak gemaakt op welke wijze de 
werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit kan door middel van uitbesteden of het als bestuur 
zelf doen. 
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3. Vermogen  
  
Het vermogen van Stichting Vrienden wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsi-
dies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten. Erfstellingen worden slechts aan-
vaard onder het voorrecht van een boedelbeschrijving.2  

  
 

3.1. Verwerving van gelden  
  
Stichting Vrienden verwerft onder meer gelden voor haar activiteiten middels donaties. De 
verzoeken om te doneren – of om Vriend te worden – vinden onder meer plaats in publica-
ties van De Bilthuysen, de brochure van Stichting Vrienden en middels publicatie of activitei-
ten van Stichting Vrienden zelf.  
  
Het verwerven van nieuwe gelden zal in deze beleidsperiode prioriteit krijgen waarbij de am-
bitie is om het stamvermogen met 10% per jaar te laten toenemen. Voorzienbaar is dat dit 
niet wordt gehaald vanwege economische omstandigheden op de kapitaalmarkt. 
 
  
3.2. Beheer van vermogen  
  
Het beheer van vermogen van Stichting Vrienden vindt plaats door het dagelijks bestuur dat 
wordt gevormd door de voorzitter en de penningmeester. De penningmeester draagt zorg 
voor een adequate financiële administratie. Hij legt hierover jaarlijks verantwoording af aan 
het stichtingsbestuur via de jaarrekening.   
Met het rendement op het stamvermogen en aanvullende schenkingen en donaties worden 
activiteiten bekostigd. Het bestuur zal afhankelijk van het daadwerkelijk rendement op het ei-
gen vermogen vermeerderd met de inkomsten uit fondsenwerving de bestedingsruimte vast-
stellen. 
Jaarlijks stelt het bestuur ook de wijze van beheer van het vermogen vast. Daarbij kan in be-
perkte mate ook sprake zijn van verkrijgen van rendementen op beleggingsrekeningen. Be-
sluiten hierover worden in het bestuur genomen met een meerderheidsbesluit van 75% van 
de geldig uitgebrachte stemmen. 
De Rabobank treedt als huisbankier van Stichting Vrienden op. De penningmeester beheert 
de bankrekening. Betalingen geschieden uitsluitend via internetbankieren De penningmees-
ster verzorgt de betalingen. De voorzitter controleert de mutaties. het uitgangspunt daarbij is 
het vier ogen principe. 
De Stichting Vrienden houdt haar vermogen uitsluitend aan op (rentedragende) bankrekenin-
gen en /of beleggingsrekeningen en/of depositorekeningen van een Nederlandse bank. De 
financiële situatie van Stichting Vrienden is gezond. De werving van gelden door middel van 
donateuracties geschiedt op bescheiden schaal. 

 
2 Dit betreft feitelijk de tekst uit onze statuten: Vermogen, artikel 3.  
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4. Besteding  
 
De besteding moet plaatsvinden overeenkomstig de doelstelling van Stichting Vrienden. Er is 
sprake van een stamvermogen bij de Stichting Vrienden. Bij besteding van het stamver-
mogen wordt rekening gehouden met specifieke voorwaarden:3  

a) Het rendement van het stamvermogen dient te worden besteed ter ontwikkeling en 
innovatie van zorg- en dienstverlening gericht op inwoners van gemeente De Bilt, 
voor zover zij gebruik maken van de diensten van Stichting De Bilthuysen  

b) Het stamvermogen mag niet worden aangetast. Hiervan kan alleen worden afgewe-
ken na een besluit van het bestuur waaraan alle bestuurders hebben deelgenomen 
met een meerderheidsbesluit van 75% van de geldig uitgebrachte stemmen. Maxi-
maal 10% van het stamvermogen wordt (afhankelijk van de ontwikkelingen) 
ingezet voor jaarlijkse activiteiten. 

 

Het door de stichting Vrienden van de Biltse Hof ingebrachte vermogen ad € 73.300 mag uit-
sluitend worden besteed ten behoeve van de psycho-geriatrische cliënten in de Biltse Hof.. 
Uitgaven ten laste van dit vermogen dienen vooraf te worden gefiatteerd door het daartoe 
aangewezen bestuurslid.  
  
Het stichtingsbestuur komt minimaal twee keer per jaar bijeen en bespreekt tijdens deze bij-
eenkomsten de activiteiten / bestedingsplannen voor het lopende jaar en / of de nabije toe-
komst.   
  
De basiskosten van Stichting Vrienden zijn zeer beperkt. De bestedingsruimte van Stichting 
Vrienden wordt bepaald door het rendement op het vermogen vermeerderd met donaties. 
In relatie tot de vereisten met betrekking tot de ANBI status moet Stichting Vrienden zich 
voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang.  
Alle mogelijke bestedingen / activiteiten / projecten kunnen op ieder gewenst moment wor-
den ingediend.   
  
De criteria waaraan de verzoeken tot financiële ondersteuning worden getoetst:  

 Een verzoek dient te voldoen aan de doelstelling van Stichting Vrienden.  

 Geen enkele besteding mag de eer en de goede naam van de Stichting Vrienden in 
diskrediet brengen.   

 Een verzoek kan alleen worden ingewilligd bij een meerderheid van stemmen van be-
stuursleden van Stichting Vrienden. Ieder bestuurslid heeft één stem.  

  
De activiteiten worden jaarlijks gepubliceerd op internet samen met het actuele beleidsplan.   
De bestuursleden ontvangen geen onkostenvergoeding en / of vacatiegelden  

 
3 Voor de volledige tekst zie Akte van Schenking  
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Bijlage.   Gegevens stichting  
  
  
Het stichtingsbestuur bestaat 1 januari 2020 uit:  
  
 de heer Ben Drost, voorzitter  

 de heer Tobias Klomparends, penningmeester  

 mevrouw Mieke Dam, lid  

 de heer Ad van Zijl, lid 

 mevrouw Kirsten Huibregtsen, lid namens Stichting Vrienden van De Biltse Hof  
 
 
Postadres: Stichting Vrienden van De Bilthuysen  
  
Jan van Eijcklaan 31  
3723 BC Bilthoven  
Postbus 234  
3720 AE Bilthoven  
  
e-mail: info@debilthuysen.nl www.debilthuysen.nl  
  
Telefoon (030) 228 73 60 - P.C.B. (Ben) Drost, voorzitter  
  
Bankrekeningnummer Stichting Vrienden: NL26 RABO 0378 3593 39  
KvK Midden Nederland inschrijfnr. 41181307  


