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ANBI BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN DE BLIJE BORGH 2019-2020  

 

Voorwoord 

Stichting Vrienden van De Blije Borgh is speciaal in het leven geroepen om bewoners, 

cliënten, familie van bewoners en andere relaties van De Blije Borgh in de gelegenheid te 

stellen om onze organisatie financieel te steunen. Met de steun worden welzijnsprojecten 

voor bewoners en cliënten waar op andere wijze geen en/of niet voldoende financiële 

middelen voor aanwezig zijn gesteund. 

 

Bij welzijnsprojecten valt te denken aan het organiseren van ontspanningsevenementen, 

recreatie en ontmoeting voor de bewoners, bezoekers en cliënten van De Blije Borgh. Tevens   

de aanschaf van kapitaalgoederen, het financieren van bijzondere optredens, een duo-fiets 

en tuinmeubilair. 

Met het verstrekken van gelden, het verlenen van diensten en het gebruik maken van alle 

andere gepaste middelen, levert Stichting Vrienden van De Blije Borgh een 

waardevolle bijdrage aan de Ambachtse samenleving. 

 

Algemene gegevens en bestuur 

Stichting Vrienden van De Blije Borgh is een ANBI-stichting  

Geregistreerd onder RSIN/fiscaal nummer: 815469706. 

Stichting Vrienden van De Blije Borgh, rekeningnummer: NL02 RABO 0161 0845 24 te 

Hendrik-Ido-Ambacht. 

 

De stichting kent een eigen bestuur, bestaande uit: 

Han Hendrikse, voorzitter 

Han Schutte, penningmeester 

Stefanie ten Hove, secretaris 

Chantal Boere, activiteitenbegeleidster 

 

Het bestuur vergadert 2 keer per jaar. 

In de vergadering worden verzoeken tot bijdrage besproken en toe- of afgewezen. 

Tevens worden er manieren gezocht om de bijdragen/inkomsten te vergroten. 

Van de vergaderingen wordt verslag gemaakt (verslagen zijn opvraagbaar bij de secretaris). 
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Missie, visie en ambitie  

In de breedste zin is de doelstelling van de stichting het verwerven van extra middelen om 

het leven van senioren in Hendrik-Ido-Ambacht en bewoners van de locaties van De Blije 

Borgh te veraangenamen. We doen dit door vanuit de middelen van de stichting gelden 

beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van activiteiten of het aanschaffen van materialen 

voor onze doelgroep. Het betreffen hier zaken die niet vanuit reguliere middelen gefinancierd 

kunnen worden of slechts ten dele vanuit regulier geld bekostigd kunnen worden.  

 

Doelgroep en betrokkenheid 

De doelgroep zijn breed te noemen, de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht en met name de 

senioren wonende in de gemeente en de locaties van De Blije Borgh.  

 

Vrijwilligers  

De stichting heeft een bestuur die deze functie vrijwillig vervult. Het bestuur is volledig 

onbezoldigd. 

 

Financiële prognose 2019 

De inkomsten van de stichting zijn afhankelijk van de donaties/schenkingen die aan de 

stichting gedaan worden. Op 1 november 2019 bedraagt het batig saldo van de stichting: 

Rekening courant: € 39.554,11 

Rekening bedrijfsspaarrekening: € 10.834,36 

 

De rekeningen worden beheerd door het bestuur en inkomsten worden rechtstreeks op deze 

twee rekeningen gestort. 

 

In 2019 is een aantal projectaanvragen door het bestuur gehonoreerd: 

• Er is een bijdrage gegeven aan het ontwikkelen van de handreiking ‘Een trap naar de 

hemel’. 

• Er is nieuw tuinmeubilair aangeschaft voor de tuin van De Blije Borgh. 

• Er is een toezegging gedaan voor het aanleggen van een binnentuin bij Emmastaete. 

 

Jaarlijks voor 1 juni wordt door het bestuur verslag gelegd van de inkomsten en uitgaven en 

dit verslag wordt op de website van De Blije Borgh onder het hoofdstuk Vrienden van De 

Blije Borgh openbaar gemaakt. 

De uitgaven van de stichting bestaan alleen uit donaties aan vastgestelde doelen. De verdere 

bedrijfsvoering, kosten van de stichting, worden uitgevoerd voor rekening van De Blije Borgh 

en worden niet verrekend met de inkomsten van de vriendenstichting. 
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De manier waarop de stichting geld verwerft: 

De stichting verwerft geld door: 

Eenmalige schenkingen, structurele schenkingen (middels een machtiging) of legaten.  

 

‘U kunt de Stichting Vrienden van DE Blije Borgh ook laten delen in uw erfenis door een 

legaat na te laten. Onder voorwaarden kunt u uw schenkingen belastingvrij doen (ANBI).’ 

 

De stichting heeft geen winstoogmerk en is volledig afhankelijk van bijdragen van anderen. 

 

ANBI: 

ANBI status Stichting Vrienden van De Blije Borgh 

Stichting Vrienden van De Blije Borgh heeft een ANBI-status. Dat houdt in dat de stichting bij 

de Belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling.  

Meer info hierover is te lezen op de website van de Belastingdienst. 

Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op 

het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten-en 

vennootschapsbelasting) van kracht.  

Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruik 

maken van de fiscale voordelen. Die erkenning is ook belangrijk voor de mensen die de 

stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen 

giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst 

bezit.  

Een overzicht van instellingen die als ANBI erkend zijn, staan op de website van de 

Belastingdienst.  

 

Stichting Vrienden van De Blije Borgh is door de Belastingdienst aangewezen als een 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  

Er kan gebruik gemaakt worden van de fiscale voordelen, zoals:  

• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die 

de instelling gebruikt voor het algemeen belang.  

• Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen 

schenkbelasting te betalen.  

• Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.  

• Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een 

gift aan een ANBI.  

• Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of 

vennootschapsbelasting.  

• Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moet de donateur en de 

ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. 
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Als ANBI moet de stichting voldoen aan alle volgende voorwaarden:  

• De stichting zet zich voor minstens 90% in voor algemeen belang. Dit is de 90%-eis.  

• De stichting heeft met het geheel van algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.  

• De stichting en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de 

integriteitseisen.  

• De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de 

instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden 

vermogen.  

• De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk 

van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.  

• De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale     

vacatiegelden.  

• De stichting heeft een actueel beleidsplan.  

• De stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.  

• Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een 

soortgelijk doel.  

• De stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen.  

• De stichting publiceert bepaalde gegevens op een internetsite. 

 

Communicatie: 

Ieder jaar zal Stichting Vrienden van De Blije Borgh haar doelgroep op de hoogte houden 

van de ondernomen activiteiten/projecten via:  

• Een financieel jaarverslag  

• Een kort inhoudelijk jaarverslag  

• Verslagen van de vergaderingen. 

 

Het financiële jaarverslag geeft de prestatie van de stichting in het betreffende jaar weer. 

Deze prestaties zijn dan ook uitgedrukt in cijfers. Het inhoudelijk jaarverslag vertelt kort en 

bondig over de activiteiten die zijn uitgevoerd in dat jaar en hoe die activiteiten zijn 

verlopen. 

 

J.C.W. Hendrikse 

Voorzitter  

Bestuur Vrienden van De Blije Borgh 


