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   ANBI-informatie 

 

A. Doelomschrijving 

Zoals opgenomen in de statuten (Artikel 3): 

1. De stichting heeft ten doel:  

a. het creëren, oprichten en in stand houden van een ontmoetingsplaats waar 

mensen met kanker - en hun naasten - kunnen genieten van de rust van het 

platteland, de dieren en de natuur, en waar ze terecht kunnen voor 

ondersteuning;  

b. als wegwijzer te fungeren voor mensen met kanker en hun partners, 

familieleden en andere betrokkenen;  

c. ondersteuning te bieden bij de aanpak van de problemen en de gevolgen van 

het onder a. en b. genoemde;  

d. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:  

a. een exploitatie-opzet op niet winstbeogende basis: non-profit;  

b. de werving van de benodigde middelen;  

c. het vervullen van de wegwijzerfunctie;  

d. het bieden van ondersteunende producten en diensten;  

e. het bieden van alle organisatorische ondersteuning, die voor een goed 

functioneren noodzakelijk is.  

 

3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. 

 

B. Samenstelling bestuur 

Wendy Borst-Roozendaal:  Voorzitter 

Gijs van Westrienen:   Secretaris 

Karin van der Vliet:   Penningmeester 

Saskia van Straten:   Algemeen bestuurslid; PR, communicatie, social media 

Jeanet Bloothoofd:   Algemeen bestuurslid; gastvrouw 

 

C. Contactgegevens 

Stichting Inloophuis Burgerbrug 

Grote Sloot 146 

1754 JJ  BURGERBRUG 

info@inloophuis-burgerbrug.nl 

administratie@inloophuis-burgerbrug.nl 

Tel. 06-10399049 (tel. voorzitter) 

mailto:info@inloophuis-burgerbrug.n
mailto:administratie@inloophuis-burgerbrug.nl
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D. Beleidsplan (incl. beheer / besteding financiële middelen) 

Inloophuis Burgerbrug is een stichting die is opgericht op 27 juli 2022, op initiatief van 

Wendy Borst-Roozendaal. De stichting begint kleinschalig, met een bestuur bestaande 

uit 5 personen, en een beperkt aantal vrijwilligers die helpen bij de uitvoering. 

 

In de aanloop naar de oprichting, en na de oprichting, maakt de stichting wekelijks een 

dagdeel (donderdagochtend) gebruik van de faciliteiten van Zorgboerderderij ‘het Roode 

Hart’, tegen betaling van een huurbedrag, zoals vastgesteld in een huurovereenkomst. 

Tijdens dit dagdeel wordt een activiteit georganiseerd.  

Doel van de georganiseerde activiteiten is het bieden van steun in de rust van het 

platteland, tussen de dieren en in de natuur; het bieden van een fijn alternatief voor de 

constante confrontatie met de ziekte, en een gemakkelijke, ongedwongen opening voor 

een ‘Goed Gesprek’.  

 

De activiteiten worden verzorgd door een combinatie van professionals.  Zij zijn niet 

verbonden aan de stichting maar worden door de stichting ingeschakeld op basis van 

hun expertise. Deze expertise wordt gezocht in het kader van de doelomschrijving van 

de stichting. 

 

Om de toegang tot de activiteiten zo laagdrempelig mogelijk te houden worden de 

kosten hiervan gedragen door de stichting; deelnemers betalen geen bijdrage. 

 

Langere termijn doelstelling is om over tijd te groeien en het aantal dagdelen waarop het 

inloophuis is opengesteld uit te breiden en te kijken of ook de inhoud kan worden 

uitgebreid. 

 

Het financiële beheer van de stichting is als volgt geborgd in de statuten: 

Artikel 4:  

Vermogen.  

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:  

a. subsidies en andere bijdragen;  

b. vergoedingen door de stichting verrichte prestaties;  

c. schenkingen, erfstellingen en legaten;  

d. alle andere verkrijgingen en baten.  

2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving. Schenkingen en legaten mogen niet worden aanvaard indien 

daaraan lasten of voorwaarden zijn verbonden die tot een negatieve verkrijging 

(kunnen) leiden.  

3. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de 

continuïteit en de voorziene werkzaamheden voor de doelstelling 
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Artikel 7, lid 5: 

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de 

bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. 

 

Artikel 10. Boekjaar, jaarstukken en uitkeringenregister.  

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.  

2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles 

betreffende de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien 

uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de 

daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op 

zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de 

Stichting kunnen worden gekend.  

3. Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een 

staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken 

binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten zulks 

wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een 

accountant-administratieconsulent aan het Bestuur worden aangeboden.  

4. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld. Vaststelling van de 

jaarstukken door het Bestuur strekt de penningmeester tot decharge voor het 

door hem gevoerde beheer.  

5. Het Bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle 

personen worden opgenomen aan wie door de Stichting een uitkering is gedaan 

die niet meer bedraagt dan vijfentwintig procent (25%) van het voor uitkering 

vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en 

de datum waarop deze uitkering is gedaan.  

6. Het bestuur stelt een actueel beleidsplan op waarin staat wat het de komende 

jaren wil bereiken en hoe dit zal worden bereikt.  

 

E. Activiteitenverslag 

De stichting is opgericht op 27 juli 2022 en heeft dus nog geen jaarverslag opgesteld. 

Geplande activiteiten voor 2022 kunt u elders op de site vinden (agenda). Eerste 

jaarverslag, inclusief activiteitenverslag is gepland na einde eerste boekjaar per 31 

december 2022. 

 

F. RSIN-nummer 

864220224 


