ANBI-gegevens voor de 'Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg PijnackerNootdorp' over het kalender- en boekjaar 2017
Naam
De statutaire naam van de stichting is:
'Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Pijnacker-Nootdorp'.
De stichting is gevestigd in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en zij is aangegaan
voor onbepaalde tijd.
Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer
Het RSIN van de stichting is 8154.34.339.
Contactgegevens
Secretariaat van het bestuur: Röntgenlaan 6, 2641 ZH Pijnacker, 015-3695547
info@terminalezorgpn.nl
Bestuurssamenstelling
Op 1 januari 2018 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
J.D. (Janneke) Verwijmeren (voorzitter) Nootdorp
M.J.A. (Marianne) van der Lans (secretaris) Pijnacker
M. (Marlou) Wallast-Dorgelo (penningmeester) Delfgauw
E.P.L.A. (Ed) Timmermans (medisch adviseur) Pijnacker
Doelstelling
De doelstelling van de stichting is:
het verlenen van aanvullende hulp en zorg aan terminale patiënten en hun
mantelzorgers in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Beleidsplan
Teneinde de doelstelling adequaat te kunnen verwezenlijken, volgt de stichting bij
het uitvoeren van haar werkzaamheden de volgende beleidslijnen.
Vrijwilligers worden zorgvuldig geselecteerd, waarna zij een cursus volgen om de
te verrichten taken op verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren. Voor de
vrijwilligers worden regelmatig thematische bijeenkomsten georganiseerd.
Hulpvragen worden ontvangen door de deskundige coördinator van de
vrijwilligers die alle werkzaamheden verband houdend met de inzet van
vrijwilligers begeleidt.
Het bestuur zet zich voortdurend in om de bekendheid van de stichting bij
huisartsen, thuiszorgorganisaties en het bredere publiek te bevorderen.
Het bestuur zet zich in om alle mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies
te benutten.
Beloningsbeleid
De coördinatoren ontvangen een vrijwilligersvergoeding conform de richtlijnen
van de Belastingdienst.

Activiteiten
Via de website van de stichting www.terminalezorgpn.nl kan men inzage krijgen
in het jaarverslag van het afgelopen kalenderjaar.
Financiën
Balans tot 30-06-2017
Saldo 01-01-2017
Saldo spaarrekening:

1.014,33
11.797,00

Inkomsten:
Subsidie VWS

7.658,59

Uitgaven:
Bankkosten

10,65 p.m.

0.117,40

Nieuwjaarsbijeenkomst

0.450,00

Workshop K. Branot
Boeken voltooid leven

0.225,00
0.120,00

Vodafone
14,99 p.m.
Hollands Nieuwe aansluiting

0.144,58
0.072,00

SWOP
VPTZ schooling
Telstar Advertorial/ Flow/ week mantelzorg
Afscheid voorzitter
Kleine Kas
Vrijwilligersbijdragen
Kantoorkosten

0.302,63
1.155,00
1.167,85
0.360,00
0.770,00
2.250,00
0.097,90

Saldo 31-12-2017

00.548,38

Saldo spaarrekening:

11.797,00

