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Inleiding 

De stichting is opgericht op 12 juni 2007 en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 

van Koophandel te Zwolle onder dossiernummer 04086915. 

 

De stichting werd bij beschikking door de belastingdienst met ingang van 1 januari 2012 

aangemerkt  als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals als bedoeld in artikel 6.33 

van de Wet Inkomstenbelasting 2001.  

 

Doelstelling 

De stichting heeft ten doel: 

a. het verwerven en beheren van gelden ten behoeve van het financieren van 

activiteiten en recreatiematerialen voor het woonzorgcentrum Tonckenshuys in 

Zuidwolde, die niet uit hun budget kunnen worden bekostigd; 

b. het (doen) organiseren van activiteiten ten behoeve van het onder a. genoemde 

primaire doel; 

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 

Het vermogen 

Het vermogen van de stichting is gevormd door schenkingen, erfstellingen en legaten, 

subsidies en donaties en overigens alle andere wettige baten. 
 

Werkzaamheden 

De werkzaamheden bestaan enerzijds uit het beheren van het vermogen en anderzijds uit het 

invulling geven aan de statutaire doelstelling. 

De stichting zoekt in het kader van vermogensbeheer naar veilige bankinstellingen met 

bankrekeningen met een goed rendement. Het bestuur stelt jaarlijks een jaarrekening en een 

voor uitkering beschikbaar bedrag vast. 

 

Het bestuur van de stichting heeft twee maandelijks overleg met het locatiehoofd van 

het woonwijkcentrum Tonckenshuys in Zuidwolde om de wensen van het 

Tonckenshuys voor wat betreft activiteiten en recreatiematerialen te bespreken en 

vervolgens het financieren hiervan te bespreken en zo nodig te accorderen. 
  

 Vermogensbeheer 

Bij het beheer van het vermogen is de veiligheid van het vermogen de belangrijkste factor. Er 

worden uitsluitend rekeningen aangehouden bij veilig geachte financiële instellingen.  

 

Inkomstenwerving 

De inkomsten van de stichting komen uit de rente-opbrengsten van de hiervoor genoemde 

banktegoeden. Er wordt actief geworven naar donaties en eenmalige of periodieke schenkingen. 

Er wordt actief geworven bij subsidie verlenende instellingen, eventueel afhankelijk van de 

uiteindelijk door de stichting te financieren materialen en/of activiteiten. Er wordt getracht via 

jaarlijkse markten in het Tonckenshuis in Zuidwolde geld in te zamelen. Eens per drie a vier 

jaren wordt een grote activiteit georganiseerd waarvan de baten ten goede komen aan de 

stichting.  

 



Beleid voor de toekomst 

In de toekomst zal de stichting er naar streven de hoeveelheid donateurs te vergroten. 

Daarnaast wil de stichting zich profileren in de media en op markten en andere 

georganiseerde activiteiten om geld in te zamelen ten behoeve van het doel van de 

stichting dan wel om mensen te stimuleren schenkingen of legaten of erfstellingen ten 

behoeve van de stichting te verrichten. 
 

Aldus vastgesteld, 

 

Zuidwolde, …………………………………………………………………. 2012 

 

 

 

 

 

 

 


