Vrienden van Bachten Dieke
NAAM
Stichting Vrienden van Bachten Dieke
CONTACTGEGEVENS
Koninginnelaan 2, 453 BP Terneuzen
Kamer van Koophandel : 41111166
BESTUUR
De heer : J.W. Hogendoorn voorzitter
De heer : M.P.Bouterse Secretaris/penningmeester
De heer : M. Schuitvlot lid
De heer : M.A.E. van Damme lid namens Bachten Dieke
BELONINGSBELEID
Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Er is géén personeel in dienst.
DOELSTELLING
Het financieren van activiteiten en/of voorzieningen welke direct of indirect ten nutte komen aan het in
Terneuzen gevestigde woonzorgcentrum "Bachten Dieke"; dit centrum is eigendom van de Stichting
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en wordt beheerd door de Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen
voor zover de kosten daarvan niet bestreden kunnen worden uit het reguliere exploitatiebudget van
het woonzorgcentrum. Bedoelde activiteiten en/of voorzieningen mogen niet strijdig zijn met de
identiteit en de doelstelling van voormeld woonzorgcentrum en/of de haar exploiterende stichting,
noch onverenigbaar zijn met de leefsfeer welke heerst in het woonzorgcentrum. En voorst al hetgeen
met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het op alle mogelijke
oorbare wijze werven van fondsen, donateurs en dergelijke en alle wettige middelen, die het doel van
de stichting kunnen bevorderen, al dan niet in samenwerking met derden, en voorts al hetgeen met
één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords. De stichting heeft géén winstoogmerk.
WERKZAAMHEDEN
De stichting heeft ten doel: het financieren van activiteiten en/of voorzieningen welke direct of indirect
ten nutte komen aan de in Terneuzen gevestigde woonzorgcentrum "Bachten Dieke".
Wijze van fondsenwerving
Middelen worden gezocht door werving van donateurs, subsidies, giften of erfstellingen,
legaten
Wijze van beheren ,besteden en uitkeringen van het vermogen
Het beheer van de middelen wordt bijgehouden in een administratie, jaarlijks wordt uiterlijk
binnen vijf maanden na afloop van het kalenderjaar een staat van baten en lasten opgemaakt
alsmede een balans.
Bestedingen en uitkeringen uit het vermogen worden vastgesteld tijdens vergaderingen van
het bestuur, waarvan de besluitvorming wordt vastgelegd in notulen. Aan het einde van het
boekjaar wordt het vermogen meegenomen naar het volgende boekjaar
Vastgesteld te Terneuzen 30-12-2013

