
Algemeen 

Stichting Vrienden van Het Hoekhuis is opgericht op 12 februari 2021 en is ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 81876564 en RSIN 862254061. De contactgegevens zijn: 

Stichting Vrienden van Het Hoekhuis 
Apollostraat 62 
3204 CD  Spijkenisse 

De stichting heeft ten doel:  
Het verlenen van financiële en materiële steun aan (de ontplooiing van-) die activiteiten en de 
aanschaf van die middelen ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking  teneinde het 
welzijn van deze mensen te bevorderen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zulks alles in de ruimste zin des woords.   

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door: 
a. het mede financieren van voorzieningen, activiteiten en evenementen voor bewoners van

het Hoekhuis, welke niet (geheel) bekostigd kunnen worden uit zorggelden, subsidies of
andere bronnen;

b. het scheppen, propageren en het bevorderen van recreatie-mogelijkheden in voornoemde
woonvoorziening;

c. het aanmoedigen en het stimuleren van activiteiten op recreatief gebied, bij de bewoners
van vorenbedoelde woonvoorziening;

d. het scheppen van ontspanningsmogelijkheden en/of het bevorderen van creatieve
bezigheden voor vorenbedoelde bewoners;

e. het verfraaien van de woonomgeving van - en het verbeteren van het leefklimaat voor
vorenbedoelde bewoners;

f. alle overige middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur 

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: 
Voorzitter  Greta Barends, 
Penningmeester 
Secretaris 

Jeroen van Riet 
Gerard Stans 

De stichting heeft geen directie of andere gevolmachtigden. De beleidsbepalers van de stichting zijn 
daardoor alleen de bestuurders. 

Artikel 4 lid 9 van de statuten bepaalt dat de leden van het bestuur geen beloning voor hun 
bestuurswerkzaamheden genieten. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen  
in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 



Beleidsplan Stichting Vrienden van Het Hoekhuis (2021-2024) 

Inleiding 

De missie van de Stichting Vrienden van Het Hoekhuis komt voort uit de visie van de 

zorgondernemers van Het Hoekhuis, een kleinschalig wooninitiatief voor jong volwassenen met een 

verstandelijke beperking, die vinden dat iedereen het recht heeft om mee te kunnen en mogen 

doen in de maatschappij, ook als je hierbij wat hulp nodig hebt. Een beperking mag geen 

belemmering zijn om een zo gewoon mogelijk leven te hebben. Zij willen dat de bewoners 

volwaardig mee kunnen doen in hun buurt en de samenleving waarbij ze zelf zoveel mogelijk 

kunnen bepalen hoe ze hun leven in willen richten. 

Vrienden zijn goed in het bieden van een steuntje in de rug wanneer dat nodig is. Of een gebaar 

maken waar de ander blij van wordt. Daarom is de Stichting Vrienden van Het Hoekhuis (verder 

stichting) opgericht. 

Verkrijging gelden 

De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door: 

- Schenkingen en donaties.

- Fondsen en subsidies.

- Erfstellingen en legaten.

- Het inzetten van netwerk contacten en het leggen van verbindingen voor het mogelijk maken van

recreatieve uitstapjes.

- Verkoop van kleine cadeautjes via de webshop.

- Alle andere wettige middelen die in de ruimste zin met het een en/of ander verband houden.

Wijze van besteding gelden 

De stichting zet zich in voor alle extra voorzieningen die een positieve invloed hebben op de 

ontwikkeling en de kwaliteit van leven van de bewoners van Het Hoekhuis. Uitgangspunt is dat de 

zaken die worden ondersteund niet kunnen worden gerealiseerd uit het reguliere zorgbudget van de 

bewoners.  

Communicatie 

 De Stichting informeert betrokkenen over haar activiteiten door middel van de gangbare 

communicatiemiddelen en heeft een website. 

Vermogensbeheer en financiële verantwoording 

De stichting beheert op een verantwoorde wijze het aan haar toevertrouwde vermogen. 

De jaarrekening wordt door de penningmeester opgesteld en aan het bestuur van de stichting ter 

goedkeuring voorgelegd. De jaarrekening wordt geplaatst op de website van de stichting. 



Financiële verantwoording 

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op 31 december 2021. 

Voor 1 juli 2022 zal de eerste jaarrekening van de stichting op deze plaats worden gepubliceerd. 

 


