
 

 

 

 

 

 

 

Beleidsdocument betreffende Stichting Vrienden van Anna Hospice 

 
Bij akte verleden op 21 juni 2019 voor Mr. Drs. Theodorus Petrus Wilhelmus Dielissen, 

notaris te gemeente Bernheze, is de Stichting Vrienden van Anna Hospice opgericht en zijn 

de statuten vastgesteld. 

 

Aanleiding voor het oprichten van de Stichting Vrienden van Anna Hospice is de 

ondersteuning van Anna Hospice na de opening op 7 januari 2019 van het Hospice, de 

nieuwe locatie van Laverhof.  

 

In haar vergadering van 21 juni 2019 heeft het bestuur de statuten goedgekeurd. De stichting 

heeft haar zetel in Schijndel (gemeente Meierijstad). 

 

Doelstelling 

Het Anna Hospice is een locatie van Laverhof en bevindt zich in het voormalige klooster 

Annahof dat naast verpleeghuis St. Barbara ligt. Het hospice staat open voor mensen vanaf 

18 jaar die ongeneeslijk ziek zijn en een levensverwachting hebben van minder dan drie 

maanden. 

Het doel van Stichting Vrienden van Anna Hospice is het bieden van financiële steun aan 

Anna Hospice die ten goede komt aan het bevorderen van het welzijn en de kwaliteit van 

leven van de gasten van Anna Hospice. Dit wanneer de realisering daarvan niet of niet 

geheel mogelijk is uit de reguliere (subsidie)middelen die Anna Hospice daartoe beschikbaar 

heeft. 

 

Op dit moment wordt bij de belastingdienst aangevraagd om de Stichting Vrienden van Anna 

Hospice als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aan te wijzen. 

 

Middelen 

De stichting tracht haar doel te bereiken door het vormen van fondsen alsmede het 

verwerven van donaties, erfstellingen en legaten. Daarnaast zal de stichting 

wervingsactiviteiten organiseren, donateurs werven en alle andere wettige middelen 

gebruiken, die voor het gestelde doel noodzakelijk of bevorderlijk zijn.  

 

Beschikking over vermogen 

Het beschikbare vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur. Aanvragen voor 

ondersteuning worden door het bestuur op basis van meerderheid van stemmen 

gehonoreerd. 

 

De penningmeester is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de financiële zaken. 

 

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit vier leden, te weten de voorzitter, de secretaris, de penningmeester 

en een algemeen bestuurslid. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier 

jaar. 



 

 

 

 

Status van de bestuursleden 

De bestuursleden van deze stichting hebben de status van ‘vrijwilliger’ en werken derhalve 

onbezoldigd. Alleen onkosten worden, na fiattering door het bestuur, vergoed op basis van 

ingediende declaraties. 

 

Vergaderingen 

Het bestuur vergadert ca. vier keer per jaar of meer indien dat wenselijk wordt geacht. 

 

Verantwoording 

De resultaatverantwoording van de stichting wordt jaarlijks vastgelegd in een ondertekend 

financieel jaarverslag. 


