
1) Naam. 
Stichting Vrienden van (Protestantse Christelijke Woonzorgcentrum) “ Foswert “ 
 
2) RSIN dan wel fiscaal nummer. 
RSIN 815769933 
 
3) Postadres en bezoekadres. 
Stichting Vrienden Protestantse Christelijke Woonzorgcentrum “ Foswert “ 
p/a Protestantse Christelijke Stichting Woonzorgcentrum Foswert 
Foswerterstrjitte 71 
9172 PS Ferwert 
Telefoon 088 – 5180200 
 
4) Doelstelling en Werkwijze. 
De leden van de stichting zorgen er met elkaar voor dat het verblijf van de bewoners van 
WoonZorgCentrum Foswert op verschillende manier aangenamer wordt gemaakt. 
Bijvoorbeeld door de aanschaf van materialen die niet uit het reguliere budget van het 
WoonZorgCentrum betaald mogen worden. 
De stichting probeert inkomsten te verkrijgen door middel van het werven van donateurs, 
het aanvragen van subsidies, het organiseren  van activiteiten die geld genereren en het 
onder de aandacht brengen van het legateren van een geldbedrag door middel van een 
testament. 
 
5) Bestuurssamenstelling. 
Erika de Jong (voorzitter) 
Rommie van der Veen-Bouma (secretaris) 
Jan Struiksma (penningmeester) 
Anuschka Leemberg (lid) 
Gerlof de Graaf (lid) 
 
6) Beloningsbeleid. 
Van belang in dit verband zijn de volgende zaken : 
–  de stichting heeft niet als doel het maken van winst; 
–  aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend; 
–  een eventueel batig saldo in geval van ontbinden van de stichting wordt besteed      
    ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke 
    doelstelling van de stichting. 
 
7) Verslag uitgeoefende activiteiten. 
De Stichting Vrienden van Foswert heeft de laatste jaren al heel wat doelstellingen 
gerealiseerd. U kunt hierbij denken aan jaarlijkse terugkerende evenementen zoals de 
nieuwjaarsreceptie, het zomerreisje met bus en/of boot en activiteiten rondom Sinterklaas 
en Kerst. Maar ook de aanschaf van bijvoorbeeld creatief materiaal voor verschillende 
activiteiten wordt door de Stichting Vrienden van Foswert bekostigd. Een ander voorbeeld 
is een Braintrainer die werd aangeschaft, een eenvoudig te bedienen mobiele 
spelcomputer die via spelletjes het geheugen traint, een soort geheugen -fitness voor 
senioren. 
Grotere uitgaven die onlangs nog werden gedaan waren de aanschaf van 3 robothonden 
en 3 robotkatten voor mensen met dementie en de aanschaf van een elektrische duofiets 
en een elektrische rolstoelfiets voor mensen met fysieke beperkingen. 
 
 



8) Balans en staat van baten en lasten met toelichting. 
 
Ontvangsten                                                              Uitgaven 
 
Bank                                                                           Bank           
Donaties       €       236,30                                          Bankkosten                  €          119,38 
Giften           €         15,00                                           Knuffeldieren katten 
Schenking    €  44.882,79                                           en honden                   €       1.438,00 
                    _________                                              Aanschaf Elektrische 
Totaal            € 45.134,09                                            fietsen en feestelijke 
                                                                                    overhandiging              €    16.679,15 
Kas                                                                             Terugboeking Incasso  €            12,50 
Gift en aan-                                                                 Kas/aanvulling saldo    €            50,00 
vulling saldo  €        77,42                                                                                 ___________ 
   
                       ________                                             Totaal                            €    18.299,03 
 Totaal           €  45.211,51                                                    
                                                                                     Kas 
                                                                                     Kas onkosten en    
                                                                                     aanvulling saldo          €            51,50                                                                                               
                                                                                                                          ___________ 
                                                                                    Totaal                            €    18.350,53 
 
 
 
Ontvangsten             €      45.211,51 
Uitgaven                   €      18.350,53 
 
 
Saldo Zakelijke rekening  01-01-2018    €    7.171,68 
Saldo Zakelijke rekening  31-12-2019    €  34.006,74 
 
Saldo kas                          01-01-2018    €           6,03 
Saldo kas                          31-12-2018    €         31,95 
 
 
Spaarrekening Doel Reserveren   Saldo    01-01-2018     €  84.031,04 
Ontvangen rente 2018                                                       €         82,43 
                                                       Saldo   31-12-2018     €   84.113,47 
 
 
Totaal bedrag per 31-12-2018 
 
Zakelijke rekening                                       €     34.006,74 
Spaarrekening Doel Reserveren                 €     84.113,47 
Kas                                                              €            31,95                                       
 
Totaal bedrag 31-12-2018                         €    118.152,16 
 


