
 

 

 

 

 

Beleidsdocument betreffende de  

Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis 

 

Bij akte verleden op 20 december 1999 voor mr. Claire Roberthe Marie Wedemeijer, notaris 

te Berlicum, is de Stichting Vrienden van de stichting Verenigde Zorgcentra Schijndel 

opgericht en zijn de statuten voor het eerst vastgesteld. 

Aanleiding hiervoor was het feit dat na de verbouwing van het Mgr. Bekkershuis (en de 

verhuizing van de bewoners van huize St. Lidwina naar het Mgr. Bekkershuis) donaties 

werden aangeboden bij het openingsgebeuren. 

De Stichting heeft in de daarop volgende jaren tot 2017 steeds de naam als boven vermeld 

gevoerd, ook toen de naam van de Stichting Verenigde Zorgcentra Schijndel veranderde in 

Stichting Zorggroep Dorus ( 08-06-2011) en ook na de fusie met Stichting Bernezorg in 

Heeswijk op 01-01-2013 tot Stichting Laverhof. 

Op 25-04-2007 zijn de statuten van de stichting algeheel gewijzigd (bij akte verleden voor 

voornoemde notaris Wedemeijer) bij de aanpassing van het bestuursmodel tot Raad van 

Toezicht. 

In haar vergadering d.d. 13-09-2016 heeft het bestuur besloten de statuten van de stichting 

geheel te wijzigen en sindsdien draagt de stichting de naam: Stichting Vrienden van  

St. Barbara en Mgr. Bekkershuis. Zij heeft haar zetel in de gemeente Meierijstad / Schijndel. 

Deze naam is bewust gekozen om de lokale band met de kernen Schijndel en Wijbosch te 

onderschrijven. 

 

Doelstelling: 

Het doel van de stichting is het bevorderen van het welzijn en de kwaliteit van het leven voor 

cliënten van St. Barbara, Mgr. Bekkershuis en Ondersteuning Thuis in de kernen Schijndel 

en Wijbosch, zowel collectief als individueel, voor zover de realisering daarvan niet of niet 

geheel mogelijk is uit de reguliere (subsidie) middelen die de Stichting Laverhof daartoe 

beschikbaar heeft. 

 

Middelen: 

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

erfstellingen, legaten en deelname aan wervingsactiviteiten, waaruit specifieke, niet op 

andere wijze te financieren, gewenste voorzieningen of projecten in de zorgcentra kunnen 

worden gefinancierd, het verwerven van donateurs, en alle andere wettige middelen welke 

voor verwezenlijking van het gestelde doel noodzakelijk of bevorderlijk worden geacht. 

 



 

Beschikking over vermogen: 

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

Aanvragen voor ondersteuning worden door het bestuur op basis van meerderheid van 

stemmen vastgesteld. 

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 tenminste één keer per jaar of meer indien dat wenselijk wordt geacht. 

 

Verantwoording: 

De resultaatverantwoording van de stichting wordt jaarlijks vastgelegd in een ondertekend 

financieel jaarverslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


