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BELEIDSPLAN STICHTING LES AMIS DE L’ABRI 

ANBI-publiciteisplicht: 

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

te maken via een website. De Stichting ‘les Amis de L’Abri’ voldoet graag aan deze 

verplichting en heeft daarom de informatie hierna in een overzicht gezet. 

Officiële naam: Stichting Les Amis de L’Abri 

Statutaire vestigingsplaats: Zeist 

Datum van oprichting: 24 mei 2017  

KVK-nummer: 68919670 

RSIN-nummer: 857648007 

Contactgegevens: 

Postadres bestuur: Mandenvlechterslaan 9, 3781 DV Voorthuizen 

E-mail adres: lesamisdelabri@outlook.com 

Website: www.accoladezorg.nl/vrienden 

Doelstelling: 

De Stichting Les Amis de l’Abri heeft ten doel: 

• Het ondersteunen en bevorderen in materiële en immateriële zin van het 

leefklimaat in Villa l’Abri, centrum voor huisvesting, verzorging en verpleging te 

Zeist, zulks met de nodige aandacht en respect voor de christelijke grondslag 

van Villa l’Abri. 

• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

De Stichting Les Amis de l’Abri tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door 

het verwerven van geldmiddelen, het aanschaffen van voorwerpen, het organiseren 

van bijeenkomsten en uitstapjes voor de bewoners, en het uiten van waardering voor 

medewerkers en personeel. 

 

Bestuurssamenstelling per 24 mei 2017: 

 

Voorzitter: de heer mr M.A. van Rhijn 

Secretaris: Mevrouw J.M. van Doornik-Vermeer 

Penningmeester: de heer ir E.C. Schwencke 
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Beloningsbeleid: 

 

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. 

 

Inkomsten: 

 

De inkomsten van de Stichting Les Amis de l’Abri bestaan uit: 

 

• Donaties en subsidies 

• Schenkingen, erfstellingen en legaten 

• Alle andere verkrijgingen en baten 

 

Uitgaven: 

 

Het bestuur van de Stichting Les Amis de l’Abri vergadert in de regel een aantal keren 

per jaar in aanwezigheid van de teammentor van Villa l’Abri of een afgevaardigde. 

Als er wensen zijn om zaken aan te mogen schaffen, uitstapjes en muziekoptredens te 

organiseren die het leven van de bewoners veraangenamen worden deze besproken 

en beoordeelt mede op basis van het beschikbare budget en de ontvangen inkomsten.  

 

Jaarrekening: 

 

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

Tijdens de eerste vergadering van de Stichting Les Amis de l’Abri na afloop van het 

boekjaar wordt de vermogenstoestand van de Stichting op basis van de Balans en 

Staat van lasten en baten door het bestuur vastgesteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 


