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1 Statuten 

De statuten van de Stichting Vrienden van Hof en Hiem zijn opgesteld op 26 september 

1995, gewijzigd op 23 juni 2011 en op 24 december 2018. Deze laatste statutenwijziging 

ligt ten grondslag aan dit beleidsplan. 

2 Doelstelling 

Het verwerven en beheren van vermogensbestanddelen en het in geldelijke zin 

ondersteunen van de activiteiten van Stichting Zorggroep Hof en Hiem en de Stichting 

Aanleunwoningen Hof en Hiem, gevestigd te Sint Nicolaasga, en het verrichten van alle 

verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 

daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

3 Financiën 

3.1 ANBI 

Stichting Vrienden van Hof en Hiem heeft een ANBI-status en voldoet aan alle 

(transparantie-)eisen die de Belastingdienst daar aan stelt. 

3.2 Verkrijgen vermogen 

Het vermogen van de stichting wordt verkregen door: 

a. subsidies en donaties; 

b. schenkingen, erfstellingen en legaten; 

c. alle andere verkrijgingen en baten, zolang dit zogenaamde niet-zorggebonden 

gelden zijn.  

3.3 Besteden vermogen 

Het vermogen van de stichting wordt besteed aan: 

a. activiteiten en/of goederen en/of diensten en/of projecten die ten gunste komen 

aan bewoners en/of cliënten van Zorggroep Hof en Hiem en/of Stichting 

Aanleunwoningen Hof en Hiem en/of dochterondernemingen van een van deze 

beide stichtingen; 

b. een periodieke schenking aan de onderdelen van Zorggroep Hof en Hiem en 

Stichting Aanleunwoningen en/of dochterondernemingen van een van deze beide 

stichtingen.  

c. subsidies aan onderdelen genoemd onder a., mits de aanvraag voldoet aan de 

criteria zoals geformuleerd in paragraaf 4. 

 

4.  Criteria subsidieaanvragen 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Hof en Hiem kan besluiten subsidieaanvragen 

te honoreren die voldoen aan de volgende criteria: 

a. aanvrager is een medewerker of vrijwilliger van de onderdelen van Hof en Hiem, 

zoals genoemd onder 3.3a; 

b. de subsidie dient aangevraagd te worden voor activiteiten en/of goederen en/of 

diensten en/of projecten die ten gunste komen aan bewoners en/of cliënten van de 

onderdelen van Hof en Hiem, zoals genoemd onder 3.3a; 
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c. de aanvraag wordt onderbouwd met een motivatie, een begroting, een overzicht 

van overige subsidieaanvragen/financieringsinitiatieven met actuele resultaten en 

waar toepasselijk een plan van aanpak (op hoofdlijnen); 

d.    het te honoreren bedrag bedraagt per aanvraag maximaal 100% van het   

   aangevraagde bedrag, dit ter beoordeling van het bestuur.  
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