Internet informatie van de Vereniging Vrienden van de Nassau Odijckhof
Conform de regelgeving belastingdienst

Naam
Vereniging Vrienden van de Nassau Odijckhof
Fiscaalnummer
8063.11.101
Contactgegevens
Postadres:
Secretaris:

Nummer Kamer van Koophandel
40480474

Nassau Odijcklaan 3
3971 BN Driebergen-Rijsenburg
Tortellaan 4, 3722 WD Bilthoven

Bestuurssamenstelling
Dhr. G. van Beek, voorzitter/penningmeester
Dhr. I.G.W. Bijlsma, secretaris
Dhr. J. Smit, lid
Dhr. C.M. Hagoort, lid
Mw. L.D. de Pooter-Hoenderop, lid
Het beleidsplan
In de bestuursvergadering van 28 januari 2014 is het beleidsplan vastgesteld en geheel in overeenstemming
met het doel conform artikel 3 van de statuten.
De veranderingen in de zorgsector zijn merkbaar en niet altijd positief te noemen. De Vereniging Vrienden van
de Nassau Odijckhof probeert in haar beleid bewoners iets extra te geven door financiële bijdragen voor
ontspanning en mogelijkheden gebruik te maken van de rolstoelauto. Het beleidsplan heeft in 2017 geen
wijzigingen ondergaan.
Beloningsbeleid
De Vereniging kent geen beloningsbeleid. De bestuurders doen hun werkzaamheden onbezoldigd.
Doelstelling
De Vereniging stelt zich ten doel het verlenen van bijdragen aan zaken welke het wonen en leven van de
verpleegden in het verpleeg- en reactiveringscentrum “Nassau Odijckhof” zinvoller en aangenamer kunnen
maken, in het bijzonder wat de geestelijke verzorging, ontspanning, recreatie en privacy betreft, zulks met in
achtneming van de identiteit van dit centrum.
Verslag van de uitgevoerde activiteiten
In 2017 is het bestuur 4 maal bijeengekomen om de gang van zaken te bespreken. Door privé omstandigheden
en ziekte was het overleg met de vertegenwoordiging van het bestuur van ISZ De Brug in 2017 helaas beperkt
tot één bijeenkomst. Wel werden wij geïnformeerd over de ontwikkelingen ten aanzien van de nieuwbouw. De
sloop van Beukenstein is in januari 2017 gestart en de verwachting wordt uitgesproken dat de start van de
nieuwbouw in het najaar van 2017 plaatsvindt.
Globaal overzicht van de bestedingen in 2017
Kosten rolstoelauto
€ 3.301,86
Kosten hoftuin
- 473,00
Ontspanning bewoners
- 2.000,00
Aanschaf terrasmeubilair
“ 2.918,92
Overige kosten
- 408,29
Totale uitgaven
€ 9.102,07

Financiële verantwoording
Activa
Liquide middelen
Vorderingen
Totaal

2017
18.854,00
00,00
18.854,00

2016
19.239,77
30,43
19.270,20

Passiva
Vermogen
Rek.crt. ISZ De Brug
Nog te betalen bedragen
Vooruit ontvangen bedragen
Totaal

2017
10.217,73
3.321,49
4.489,13
925,65
19.270,20

2016
14.26,31
1.549,98
3.493,91
0,00
19.270,20

