
ANBI-publicatieplicht  

Organisaties die een ANBI-status hebben, zijn verplicht diverse gegevens openbaar te 

maken via hun internetsite. De Stichting “Vrienden van de Wijngaard” voldoet graag aan 

deze plicht en heeft daarom de informatie voor u op een rij gezet.  

Officiële naam  

Stichting Vrienden van de Wijngaard.  

Naast de officiële naam wordt ook de naam “Vrienden van de Wijngaard en d’Amandelboom” 

gehanteerd omdat wij ook dit tehuis in Bilthoven tot ons verzorgingsgebied rekenen. Dit geldt 

tevens voor de nieuwe vestiging in Amersfoort, Hart voor Vathorst.  

RSIN 810249741  

Contactgegevens  

Accolade Wijngaard, Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin  

Postadres bestuur Vrienden: Mozartweg 77 C 3816 LM Amersfoort, tel. (030) 6973400  

Vrienden@accoladezorg.nl  

http://www.accoladezorg.nl/vrienden/  

Doelstelling  

De doelstelling van de Stichting is het bevorderen van en het geven van steun aan het werk 

van verpleeghuis De Wijngaard te Bosch en Duin, welke uitgaat van de stichting Accolade 

Zorg, gevestigd te Zeist, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords (artikel 2 lid 

2 Statuten). Hierbij baseren wij ons op Gods Woord naar de verklaring van de drie 

formulieren van eenheid (artikel 2 lid 1 Statuten).  

Bestuurssamenstelling per 31 mei 2019 

dhr. P. van Eckeveld, voorzitter  

mw. M.J.G. Douma, secretaris  

dhr. K. Hummelen, penningmeester  

dhr. J. van der Deure, lid  

dhr T. Dijkstra, lid  

Beloningsbeleid  

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 

vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten (artikel 4 lid 6).  

Beleidsplan 2019   

De Vrienden van de Wijngaard (en d’Amandelboom) ontvangen giften van donateurs, van 

diaconieën van gereformeerde kerken en van bewoners of derden. Dit gebeurt in de vorm 

van jaarlijkse donaties, eenmalige giften of in de vorm van legaten of erfenissen. 

 

Het bestuur van de Stichting vergadert in de regel 3 keer per jaar, in aanwezigheid van 

enkele afgevaardigden van Accolade Zorg die als adviseurs van het bestuur optreden. In de 

najaarsvergadering wordt een voorlopige begroting voor het volgende jaar opgesteld. 

Uitgaande van de verwachte inkomsten worden de verschillende 

begrotingsonderdelen/uitgaven onder de loep genomen. Als er nieuwe ontwikkelingen of 

wensen zijn, worden ook deze in de beschouwing betrokken. Ook de wensen van de 

verschillende afdelingen om zaken aan te mogen schaffen die het leven van de bewoners 



veraangenamen worden beoordeeld en binnen het beschikbare budget worden de bedragen 

verdeeld. In de voorjaarsvergadering wordt de begroting definitief vastgesteld, terwijl in de 

vergadering van april/mei de jaarrekening over het afgelopen jaar wordt vastgesteld. Het 

bestuur beraadt zich voortdurend op een juiste besteding van de geleidelijk teruglopende 

middelen. Elk jaar kunnen wij weer een aantal uiteenlopende wensen van de afdelingen 

honoreren variërend van kalenders tot flatscreen-tv, duo-fietsen en belevingstafels. En niet te 

vergeten de uitjes van bewoners en muziekoptredens.  

Jaarrekening 2018 in € (vastgesteld mei 2019)  

Baten  

Bijdragen van vrienden/donateurs        16.793 

Giften van diaconieën            3.733  

Giften van bewoners en derden           1.785  

Legaten            34.662  

Interest                208 

Totaal baten           57.181  

 

Lasten 

Dotatie Fonds Rolstoelvervoer/vervanging Caddy           294 

Bijdrage vakantie bewoners           1.318 

Welzijnsactiviteiten en Activiteitenbegeleiding           491 

Bloemschikken somatiek/Inloop             180 

Bloemstukken bij de recepties          1.168 

Exploitatie rolstoelbus                  0 

Wervingskosten en nieuwsbrief          1.950 

Bestuurs- en administratiekosten          1.362 

Onvoorzien                -14 

Wensen van afdelingen (specificatie op wensenlijst)       5.364 

Totaal lasten           12.113 

 

Resultaat           45.068 

Het resultaat is toegevoegd aan het fonds legaten en aan de algemene reserve. 


