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Bestaansreden 

De Stichting Vrienden van Cunera/De Bongerd vloeit voort uit een initiatief van de  Raad van 

Bestuur van Bernezorg in 2008.  Bij de officiële opening van Cunera, na vernieuwbouw en het 10 

jarig bestaan van Bernezorg kwamen destijds diverse giften binnen. Dit was aanleiding om op 

vrijwillige basis een ‘Stichting  Vrienden van’  in het leven te roepen met ANBI* erkenning, 

waardoor vrijstelling van schenkingrecht verkregen werd. De stichting kreeg de naam: Stichting 

Vrienden van Bernezorg. De stichting werd statutair bekrachtigd. 

Mede als gevolg van meerdere fusies, waardoor Bernezorg gewijzigd werd in Laverhof, met 

inmiddels vijf locaties, te weten: Cunera en De Bongerd in Heeswijk, Mgr. Bekkershuis in 

Schijndel, Sint Barbara in Wijbosch en Het Retraitehuis in Uden, is eind 2015 de naam van onze 

stichting gewijzigd in Stichting Vrienden van Cunera/De Bongerd. 

Deze naam is bewust gekozen om de lokale component van onze stichting te benadrukken. Voor  

de adherentie van ons zorggebied is Cunera en De Bongerd een herkenbare benaming. 

*ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling 

 

Doelstelling  

Het beleid van de stichting is er op gericht financiële middelen te verzamelen om de doelstelling, 

zoals omschreven in artikel 2 van de Statuten 2007.0299011.01/1 te verwezenlijken.* 

Missie 

De stichting streeft na om jaarlijks minimaal een project/activiteit mogelijk te maken waardoor 

het welzijn van de bewoners van Cunera/De Bongerd wordt bevorderd. De stichting streeft na 

om jaarlijks minimaal € 5000 aan sponsorgelden binnen te halen.  

Werkzaamheden van de stichting 

De stichting werft sponsorgelden, onder andere door donaties, erfstellingen, legaten en 

deelname aan wervingsactiviteiten. Financiert daarmee, voor zover als mogelijk aanvragen van 

cliënten/bewoners van Cunera en De Bongerd voor ontspanning en activiteiten welke niet 

vanuit de reguliere middelen van de Stichting Laverhof gefinancierd kunnen/mogen worden.  

Ten behoeve van een gestructureerde werving is een sponsorplan opgesteld. Zie…. 

Beschikking over het vermogen 

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

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

stemmen vastgesteld. Voor de afwikkeling van de dagelijkse financiële zaken is de 

penningmeester verantwoordelijk. 

Taakverdeling 

Het bestuur bestaat maximaal uit vijf  leden, waarvan een voorzitter, een secretaris een 

penningmeester en gewone leden. 
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Taakuitvoering 

Het bestuur vergadert tenminste 2 maal per jaar, gedocumenteerd middels een agenda en een 

geaccordeerd verslag. 

Taakverantwoording 

De jaaractiviteiten van de stichting worden gebaseerd op een beknopt jaarplan. De 

resultaatverantwoording worden vastgelegd in een ondertekend jaarverslag en een separaat 

ondertekend financieel jaarverslag. De opmaak hiervan worden respectievelijk gedaan door de 

voorzitter en de penningmeester. Van deze ondertekende documenten wordt een kopie  

overgedragen aan het bestuur van de Stichting Laverhof. 

Status van de bestuursleden 

De bestuursleden van deze stichting hebben de status van ‘vrijwilliger’. Werken derhalve 

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

ingediende declaraties. 

 

 

Contactgegevens 

Naam   : Stichting Vrienden van Cunera/De bongerd 

Adres  : Zijlstraat 1, 5473 CJ Heeswijk-Dinther 

Telefoon :  0413-298113 

Email  : info@laverhof.nl 

RSIN/fiscaal nummer**: 818968369 

  

Bestuursleden 01-01-2017 

Fons Arts (voorzitter/secretaris) 

Jan Verkuijlen (penningmeester) 

Rein van Moorselaar 

Ardith Manders 

Marijke den Otter 

Bestemming Liquidatiesaldo 

Bij liquidatie zal de stichting het saldo doneren aan een instelling die een soortgelijk doel als de 

Stichting Vrienden van Cunera/De Bongerd heeft. 

mailto:info@laverhof.nl
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* Statutaire doelstelling 

2.1 De Stichting heeft ten doel: 
a. het bevorderen van het welzijn en de kwaliteit van leven voor cliënten van de Stichting 
Laverhof, zowel individueel als collectief, voor zover de realisering daarvan niet of niet 
geheel mogelijk is uit de reguliere (subsidie-)middelen die de Stichting Laverhof daartoe 
beschikbaar heeft.  
b. het daartoe inzamelen, beheren en beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van 
activiteiten en voorzieningen, waarvoor geen wettelijke voorzieningen voorhanden zijn.  
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
2.2. De Stichting legt aan de realisering van haar grondslag algemeen maatschappelijke 
beginselen ten grondslag. Zij streeft haar doelstelling na zonder enig onderscheid des 
persoons en met respect voor ieders levensovertuiging.  
2.3. De Stichting werkt zonder winstoogmerk.  
2.4. De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de 
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de 
Stichting.  
2.5. De Stichting richt zich met haar doelstelling en werkzaamheden vooral op het gebied 
van de oude stichting Bernezorg (Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Vorstenbosch).  

** RSIN/fiscaal nummer: Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer. 

 

 

 

 


